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احلؿد هلل رّب اًمعوعملم، واًمعوىمٌي ًمؾؿتؼلم، وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمظوعملم يملهؾ 

ٌتدقملم، واًمصالة واًمًالم قمغم ظموشمؿ اًمـٌقلم وظمػم ظمؾؼ اهلل أمجعلم اًمنمك واعم

 رؾمقل اهلل حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف اًمطوهريـ اعمقوملم.

اكتؼقتفو مـ  شأبقاب وؾهقل يف اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ»ومفذه  أمو سمعد،

شصًَٜ افزفزال يف ٕسػ أبٚضٔؾ أهؾ افرؾض وآظتزال»يمتوب 
(1)

ًمؾعاّلمي  - 

ث ٌتفو ّّٕنو ومقف  -رمحف اهلل شمعومم  مَبؾ بـ هٚدي افقادظلاًمشقخ  اعمحدِّ مـثقرة، ورشمَّ

ق وُكثِر ًمَتُعؿَّ اًمػوئدة سمجؿعف وشمرشمقٌف  ىمي، واحلوضمي داقمقي إمم مجع هذا اًمذي وُمرِّ ُمَػرَّ

قمغم أسمقاب آقمتؼود
(2)

. 

وأؾملل اهلل أن جيعؾ اًمـػع سمف قمغم هذا اًمـحق طموصاًل، وأن جيعؾ اًمثقاب زم 

 واصاًل. -رمحف اهلل شمعومم  -مًمػف وعم

                                                        
ًُ ومصؾلم أو سموسملم ومؼط مـ  (3)   .-رمحف اهلل شمعومم  -ًمف  شكنم اًمصحقػي»وأوػ

قؼوت إصؾ اًمتل ومل أوػ ؿمقًئو إٓ شمعؾقؼوت يًػمة ذم احلوؿمقي ظمتؿً سمـ)م( متققًزا قمـ شمعؾ (1) 

 .-رمحف اهلل شمعومم  -يمتٌفو اعممًمػ 
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 اللَه أحٔيا علٙ اإلضالو ّالطي٘، ّأمتيا علٙ اإلضالو ّالطي٘

 ّاحفظيا مً كّل شّس ّفتي٘

 ّاحلند هلل زب العاملني

 كتبه

 محمد بن إبراهيم املصري 

طّهرها هللا وشائر البالد املصرية من أرجاس الكفار واملشركين  - بالقاهرة
 - والزهادقة املرتدين

 من شهر صفر شنة تصع وثالثين وأربعمائة وألف ر الثامن عشفي 
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 حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ
 .]إكعوم[ ِّ ين ىن من خن

 جخ مح  جح مج حج مث هت ٱّٰ الكاٜل يف كتابُ الكسٓه:
 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
 .]اًمٌؼرة[  ِّ خض

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱّٰ ّالكاٜل:
 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف
 .]آل قمؿران[  ِّ  خل حل جل مك

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱّٰ ّالكاٜل:
  .]اجلؿعي[  ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 مت زت رت ٱّٰ : فكالووصػ يمتوسمف سملّكف آيوت سمقِّـوت، 
 .]اًمـقر[  ِّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت  نتىت

 جي يه ىه مه جه ين ىن ٱّٰ فكال:ووصػ يمتوسمف أيضو سملّكف هدايي، 
 .]اإلهاء[  ِّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

ِـّ وشملصّمرهؿ سموًمؼرآن:   ّقال  يل ىل مل خل ٱّٰطمويمقو قمـ اجِل
 مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم
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 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه
 .]إطمؼوف[  ِّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقال تعاىل حاكّٔا عيَه أّٓطا:
 .]اجلـ[  ِّ  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن

 ىت نت مت زت ٱّٰ فكال:يمتوسمف سملّكف ؿمػوء،  ووصػ 
 .[يقكس]  ِّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٱّٰ : ّقال
 .[اإلهاء]  ِّ جت هب مب خب حب

 جغ مع جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص حص مس ٱّٰ ّقال تعاىل:
ؾً]  ِّ خك حك جك مق حق  مف حفخف جف مغ  .[وُمصِّ

 يي ىي مي ٱّٰ فكال:يمتوسمف سملّكف أطمًـ احلديٌ  ووصػ 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ نئ
 .[اًمّزمر]  ِّ ىف يث ىث نث مث زث رث

َـّ  ال،  وامت  لك اك ٱّٰ فكال:قمغم قمٌوده سملّكف أكزل إًمقفؿ يمتوسًمو مػصَّ
 ىئ نئ  مئ زئ ٱّٰ ّقال:، [إكعوم]  ِّ مل يك ىك مك

 حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقال:، [إكعوم]  ِّ رب يئ
 .[إقمراف]  ِّ جن يم  ىم مم خم
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 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱّٰ : ّقال
 .[334إكعوم: ]  ِّ  ممرن ام

هوت وَمَتوهوت أهؾ قمؾؿ اًمؽالم احلقورى. وملهمـوكو   قمـ شُمرَّ

وصؾقات رِّبِّ وؾمالمف قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف كٌلِّ اهلدى اًمؼوئؾ ومقف ربُّ 

ة:  .[44اًمـقر: ]  ِّ ىهيه مه جه ٱّٰ اًمعزَّ

ـو، وأظم أرؿمدكو  ؽ سمف إمم اًمتؿًؽ سمؽتوب رسمِّ ًّ ؼمكو أّن اًمتؿ

ضموسمر  مًؾؿ مـ طمديٌ أمون مـ اًمضالل، ومؼول ذم طمّجي اًمقداع يمام ذم طمديٌ

ُتْؿ بِِف، ـَِتُٚب ا»اًمطَّقيؾ:  ّْ َدُه إِِن اْظَتَه ًْ ُِّقا َب ـْ َتِو ْؿ َمٚ َف ُُ ُٝ ؾِٔ ـْ  .شهللَوَؿْد َتَر

 مـ شصحقح مًؾؿ» يؼقل ذم سمعض ظمطٌف، يمام ذم ويمون 

ٚ بَ »طمديٌ ضموسمر:  ِٞ ـَِتُٚب اَأمَّ ِدي ُد، َؾِ٘نَّ َخْرَ اْْلَ ٍد، هللًْ َّّ َدى ُهَدى ُُمَ ، َوَخْرُ اْْلُ

 ٌٜ ٍٜ َضََلَف ؾُّ بِْدَظ ـُ ٚ، َو ُُمقِر ُُمَْدَثُُٚتَ ْٕ  .شَوَذُّ ا

ـَّتف،  وأرؿمدكو  ًُ ؽ سم ًّ قمـد اًمػرىمي وآظمتالف إمم اًمتؿ

ِدي اْختِ »ومؼول:  ًْ ْؿ َيَرى َب ُُ ًِْش ِمْْ ـْ َي ُف َم َّٕ ِٜ َؾِ٘ ْؿ بُِسَّْتِل َوُشَّْ ُُ ْٔ َِ ًَ ثًِرا، َؾ ـَ ََلًؾٚ 

ُُمقِر،  ْٕ ْؿ َوُُمَْدَثِٚت ا ـُ ٚ ٚ بِٚفََّْقاِجِذ، َوإِيَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ َغ، َوَظوُّ ِديِّ ْٓ ـَ ادَْ اِصِدي ِٚء افرَّ ٍَ َِ اْْلُ

 ٌٜ ٍٜ َضََلَف ؾَّ بِْدَظ ـُ ، َوإِنَّ  ٌٜ ٍٜ بِْدَظ ؾَّ ُُمَْدَث ـُ اود، واًمؽممذي، رواه أمحد، وأسمق د شَؾِ٘نَّ 

 .واسمـ موضمف مـ طمديٌ اًمعرسموض سمـ ؾموريي 

ـَّتِف أمون مـ اهلالك، ومروى اإلموم  وأظمؼم  ًُ ؽ سمِ ًُّ أّن اًمتؿ

ٌِْد ا شمًـده»ذم  أمحد ـْ قَم ـِ قَمْؿٍرو هللقَم ِلِّ  سْم  ، قمـ اًمـٌَّ
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ُف ىموَل:  ةً »َأكَّ ٍؾ ِذَّ َّ ؾِّ َظ ُُ إِنَّ فِ
(1)

ٌة، ؾَ ،  ٍة َؾْسَ ؾِّ ِذَّ ُُ ُتُف إَِػ َوفِ ْٝ َؾْسَ َٕ ٚ ـَ ـْ  ْد  َّ ََ ُشَّْتِل، َؾ

َؽ  َِ ْد َه ََ ُتُف إَِػ َؽْرِ َذفَِؽ، َؾ ْٝ َؾْسَ َٕ ٚ ـَ ـْ  ََِح، َوَم  .شَأْؾ

وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمفد أنَّ حمّؿًدا قمٌده ورؾمقًمف هللوأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ ا
(2)

. 

 أمٚ بًد...

ؾًػي يقكوكقي، وٓ إمم ىمد أيمؿؾ اًمديـ، ومال حيتوج ديــو إمم وم  هللومنّن ا

هوت صقومقي، وٓ إمم ؾمخووموت ؿمقعقي،  :  فكالآراء معتزًمقي، وٓ إمم شمرَّ

 ِّ يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ٱّٰ

قمـ اشمٌوع همػم يمتوسمف وؾمـّي كٌقف حمؿد  ، سمؾ ّنوكو رسمـو [1]اعموئدة: 

 :يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ٱّٰ فكال 
 .]إقمراف[ ِّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱّٰ ّقال ضبخاىُ:

 .]اًمـًوء[ ِّ نت مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ

قال ومرض،   فُ ٌوقمُ وًمقس ًمـو اخلػمة ذم آشمٌوع وهمػمه، سمؾ اشمِّ 

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ضبخاىُ:
 .[إطمزاب] ِّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱّٰ : ّقال

                                                        
 كَشوـًمو.: أي (3) 

 )م(اًمؾفؿ صؾِّ وؾمؾؿ قمغم حمؿد وقمغم آل حمؿد.  (1) 
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 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض
 .[اًمـًوء] ِّحف

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ٱّٰ : ّقال
 .[اًمـقر] ِّ مم ام يل ىل

 فكال:وًمرؾمقًمف مـ صػوت اعمـوومؼلم،  هللأّن قمدم آكؼقود  وأظمؼم 

 رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يفٱّٰ
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ
 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح  مج
 حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك

 .]اًمـقر[  ِّجن

ًٌّو ًمؼقم أكزل ا إًمقفؿ يمتوسمو ٓ يلشمقف اًمٌوـمؾ مـ سملم يديف وٓ مـ ظمؾػف، شمـزيؾ  هللومَت

مـ طمؽقؿ محقد، وملقمروقا قمـف، وكٌذوه وراء فمفقرهؿ، وموًمقا إمم قمؾؿ اًمؽالم، 

 مـف: قمؾؿ احلػمة واًمـدامي، وًمؼد أطمًـ اًمرازي إذ يؼقل سمعد شمقسمتف

ـــول ـــقل قمؼ ـــدام اًمعؼ ـــي إىم  ّنوي

 وأرواطمـو ذم وطمشي مــ ضمًـقمـو

 ومل كًتػد مـ سمحثـو ـمـقل قمؿركـو
 

 ؾمـــعل اًمعـــوعملم وـــالل وهمويـــي 

 وطموصــــؾ دكقوكــــو أذى ووسمــــول

ــوًمقا ــؾ وىم ــف ىمق ــو ومق  ؾمــقى أن مجعـ
 

ومض أو اًمتََّشقُِّع، وطمورب ؾُمـَّي رؾمقل  ـْ مَجََع سملم آقمتزال واًمرَّ ـْ هذا َم أىمٌح ِم
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  جك مق حق مف خف حف جف ٱّٰ : الكاٜل فَٔا زبيا،  هللا

 .[إطمزاب] ِّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

َْٔس ِمِّْل» :وكٌقـو حمؿد  َِ ـْ ُشَّْتِل َؾ َٛ َظ ـْ َرِؽ َّ  .شَؾ

 ىق يف ٱّٰ : قْل زبياأوًمئؽ اعمػتقكقن، اًمذيـ يصدق قمؾقفؿ 
 .[اًمـقر] ِّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق
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 ّل ّاجب علٙ العباد ٍْ التْحٔد:أ 

 (:347/ 13) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا  

ٌُْد ا صَمـِل قَم ـُ  هللوطَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ، طَمدَّ
ِ
ـُ اًمَعاَلء صَمـَو اًمَػْضُؾ سْم ـُ َأِِّب إؾَْمَقِد، طَمدَّ سْم

ٌِْد ا ـِ قَم ِد سْم ـِ حُمَؿَّ ـْ حَيَْقك سْم ، هللُأَمقََّي، قَم ـِ َصْقِػلٍّ ـِ  سْم ٌٍَد، َمْقمَم اسْم ُف ؾَمِؿَع َأسَمو َمْع َأكَّ

ٌَ اًمـٌَِّلُّ  ٌَّوٍس َيُؼقُل: عمََّو سَمَع ـَ قَم ًُ اسْم ٌَّوٍس، َيُؼقُل: ؾَمِؿْع ُمَعوَذ  قَم

ـِ ىَموَل ًَمُف:  ٌٍَؾ إمَِم َكْحِق َأْهِؾ اًمَقَؿ ـَ ضَم ـْ »سْم ُُ َٔ ِْ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب، َؾ َدُم َظَذ َؿْقٍم ِم َْ َؽ َت َّٕ إِ

ُدوا اَأوَّ  ُهْؿ َأنَّ ا هللَل َمٚ َتْدُظقُهْؿ إَِػ َأْن ُيَقحِّ َْٖخِزْ َٚػ، َؾَِ٘ذا َظَرُؾقا َذفَِؽ، َؾ ًَ َؿْد  هللَت

ُهْؿ َأنَّ ا َْٖخِزْ ْقا، َؾ َِّ ْؿ، َؾَِ٘ذا َص ِٓ تِ َِ ْٔ ْؿ َوَف ِٓ َقاٍت يِف َيْقِم َِ ْؿ ََخَْس َص ِٓ ْٔ َِ  هللَؾَرَض َظ

ًٚة يِف  ـَ ْؿ َز ِٓ ْٔ َِ َض َظ وا اْؾَسَ ِرِهْؿ، َؾَِ٘ذا َأَؿرُّ َِ دُّ َظَذ َؾ ْؿ َؾُسَ ِٓ ِّٔ
ِ ـْ َؽْ َخُذ ِم ْٗ ْؿ، ُت َأْمَقاِْلِ

َرائَِؿ َأْمَقاِل افَّْٚسِ  ـَ ْؿ، َوَتَققَّ  ُٓ  .شبَِذفَِؽ َؾُخْذ ِمْْ

 (:347/ 13) هللّقال البدازٖ زمحُ ا  

صمَ  صَمـَو هُمـَْدٌر، طَمدَّ وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌِ طَمدَّ ـْ َأِِّب طَمِصلٍم، َوإؿَْمَع ٌَُي، قَم ـَو ؿُمْع

ِلُّ  ٌٍَؾ ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ ـِ ضَم ـْ ُمَعوِذ سْم ـَ ِهاَلٍل، قَم ـِ ؾُمَؾْقٍؿ، ؾَمِؿَعو إؾَْمَقَد سْم سْم

 :«ُٚذ َأَتْدِري َمٚ َحؼُّ ا ًَ َبٚدِ  هللَيٚ ُم ًِ َوَرؾُمقًُمُف  هلل، ىَموَل: اش؟َظَذ اف

بُ »َأقْمَؾُؿ، ىَموَل:  ًْ ْٔفِ َأْن َي َِ ْؿ َظ ُٓ َُّ ًْٔئٚ، َأَتْدِري َمٚ َح قا بِِف َص ـُ  هلل، ىَموَل: اش؟ُدوُه َوَٓ ُيْؼِ

ََبُؿْ »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، ىَموَل:  ذِّ ًَ  .شَأْن َٓ ُي

 .(3/49) وأظمرضمف مًؾؿ

 (:111/ 6) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا  

ٌُْد ا صَمـَو قَم ، هللطَمدَّ َؾَؿَي اًمَؼْعـٌَِلُّ ًْ ـُ َم ـْ َأسمِقِف،  سْم ـُ َأِِّب طَموِزٍم، قَم ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم طَمدَّ
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ـِ ؾَمْعٍد  ـْ ؾَمْفِؾ سْم ِلَّ قَم : ، ؾَمِؿَع اًمـٌَّ ، َيُؼقُل: َيْقَم ظَمْقؼَمَ

َتُح ا» ٍْ َٜ َرُجًَل َي اَي ُْظىَِغَّ افرَّ ُْؿ ُيْعَطك، شَظَذ َيَدْيفِ  هللَٕ ، وَمَؼوُمقا َيْرضُمقَن ًمَِذًمَِؽ َأُّيُّ

ـَ َظِعي »ْوا َويُمؾُُّفْؿ َيْرضُمق َأْن ُيْعَطك، وَمَؼوَل: وَمَغدَ  ، وَمِؼقَؾ: َيْشَتِؽل قَمْقـَْقِف، وَمَلَمَر، ش؟َأْي

ٌء، وَمَؼوَل: ُكَؼوشمُِؾُفْؿ  ـْ سمِِف َرْ ْ َيُؽ ُف مَل َأ َمَؽوَكُف طَمتَّك يَمَلكَّ ٌََصَؼ ذِم قَمْقـَْقِف، وَمؼَمَ وَمُدقِمَل ًَمُف، وَم

ْؿ إَِػ »و؟ وَمَؼوَل: طَمتَّك َيُؽقُكقا ِمْثَؾـَ  ُٓ ْؿ، ُثؿَّ اْدُظ ِٓ َظَذ ِرْشَِِؽ، َحتَّك َتِْْزَل بَِسَٚحتِ

ْؿ، َؾَقا ِٓ ْٔ َِ ُٛ َظ ُهْؿ باَِم ََيِ ـْ  هللاإِلْشََلِم، َوَأْخِزْ َْن ُُيَْدى بَِؽ َرُجٌؾ َواِحٌد َخْرٌ َفَؽ ِم َٕ

ؿِ  ًَ ِر افَّْ  .شُُحْ

  (.4/3871واحلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (:4/1872) هللاو مطله زمحُ اّقال اإلم  

ـْ  ، قَم ـِ اًْمَؼوِريَّ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـَ قَم صَمـَو َيْعُؼقُب َيْعـِل اسْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـْ َأسمِقِف، قَم ، ىَموَل َيْقَم  هللؾُمَفْقٍؾ، قَم

 : ُْظىَِغَّ َهِذِه افرَّ »ظَمْقؼَمَ ُّٛ إَ
َٜ َرُجًَل ُُيِ َتُح ا هللاَي ٍْ ىَموَل قُمَؿُر  شَظَذ َيَدْيفِ  هللَوَرُشقَفُف، َي

وَوْرُت هَلَو َرضَموَء َأْن ُأْدقَمك هَلَو،  ًَ َّٓ َيْقَمِئٍذ، ىَموَل وَمَت َموَرَة إِ ًُ اإْلِ ٌْ ٌَ ـُ اخْلَطَّوِب: َمو َأطْم سْم

ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى   هللىَموَل وَمَدقَمو َرؾُمقُل ا وَهو، َوىَموَل: قَمكِمَّ سْم ، وَمَلقْمَطوُه إِيَّ

َتَح ا» ٍْ ، َحتَّك َي ْٝ
ٍِ َت ِْ َٓ َت َْٔؽ  هللاْمِش، َو َِ ،  شَظ ًْ وَر قَمكِمٌّ ؿَمْقًئو صُمؿَّ َوىَمَػ َومَلْ َيْؾَتِػ ًَ ىَموَل وَم

َخ: َيو َرؾُمقَل ا ُدوا َأنْ »قَمغَم َموَذا ُأىَموشمُِؾ اًمـَّوَس؟ ىَموَل:  هللوَمٍَمَ َٓ ْؿ َحتَّك َيْن ُٓ ِْ َٓ إَِفَف  َؿٚتِ

َّٓ ا ًدا َرُشقُل ا هللإِ َّّ ْؿ، هللَوَأنَّ ُُمَ قا ِمَْْؽ ِدَمَٚءُهْؿ َوَأْمَقاَْلُ ًُ ْد َمَْ ََ ُِقا َذفَِؽ َؾ ًَ ، َؾَِ٘ذا َؾ

ْؿ َظَذ ا ٚ َوِحَسَُٚبُ َٓ َِّ َّٓ بَِح  .شهللإِ

 (:3/1397) هللّقال اإلماو مطله زمحُ ا  

ـُ مَحَّوٍد اعمَْ  صَمـِل ُيقؾُمُػ سْم ـْ طَمدَّ ـْ ىَمَتوَدَة، قَم ـْ ؾَمِعقٍد، قَم قَْمغَم، قَم ْٕ ٌُْد ا صَمـَو قَم ، طَمدَّ ْعـِلُّ

، َوإمَِم   هللَأنَّ َكٌِلَّ ا»َأَكٍس:  ى، َوإمَِم ىَمْقٍَمَ ْنَ
يَمَتَى إمَِم يمِ
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ٌَّوٍر َيْدقُمقُهْؿ إمَِم ا ، َوإمَِم يُمؾِّ ضَم َصغمَّ قَمَؾْقِف  ، َوًَمْقَس سمِوًمـََّجوِرِّ اًمَِّذيششَمَعومَم  هللاًمـََّجوِرِّ

ِلُّ   .اًمـٌَّ

 (:8/214) هللّقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا  

ٌُْد ا صَمـِل قَم ـْ َمْعَؿٍر، ح َوطَمدَّ ـْ ِهَشوٍم، قَم ـُ ُمقؾَمك، قَم صَمـِل إسِْمَراِهقُؿ سْم ـُ  هللطَمدَّ سْم

، ىمَ  ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو َمْعَؿٌر، قَم اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ٍد، طَمدَّ ٌَْقُد احُمَؿَّ ِِن قُم ـُ  هللوَل: َأظْمؼَمَ سْم

ٌِْد ا ،  هللقَم ـْ ومِقِف إِمَم ذِمَّ صَمـِل َأسُمق ؾُمْػَقوَن، ِم ٌَّوٍس، ىَموَل: طَمدَّ ـُ قَم صَمـِل اسْم ٌََي، ىَموَل: طَمدَّ ـِ قُمْت سْم

ًْ سَمْقـِل َوسَملْمَ َرؾُمقِل ا تِل يَموَك ِة اًمَّ ًُ ذِم اعمُدَّ ، ىَموَل:  هللىَموَل: اْكَطَؾْؼ

ٌَْقـَو أَ  ِلِّ وَم ـَ اًمـٌَّ ْلِم، إِْذ ضِملَء سمِؽَِتوٍب ِم إمَِم ِهَرىْمَؾ، ىَموَل:  َكو سمِوًمشَّ

ى إمَِم  ى، وَمَدوَمَعُف قَمظِقُؿ سُمٍْمَ َويَموَن َدطْمَقُي اًمَؽْؾٌِلُّ ضَموَء سمِِف، وَمَدوَمَعُف إمَِم قَمظِقِؿ سُمٍْمَ

ـْ ىَمْقمِ  ؟  ِهَرىْمَؾ، ىَموَل: وَمَؼوَل ِهَرىْمُؾ: َهْؾ َهو ُهـَو َأطَمٌد ِم ُف َكٌِلٌّ ضُمِؾ اًمَِّذي َيْزقُمُؿ َأكَّ َهَذا اًمرَّ

ـَو سَملْمَ َيَدْيِف،  ًْ
ـْ ىُمَرْيٍش، وَمَدظَمْؾـَو قَمغَم ِهَرىْمَؾ وَمُلضْمؾِ ًُ ذِم َكَػٍر ِم وَمَؼوًُمقا: َكَعْؿ، ىَموَل: وَمُدقِمق

ُف َكٌِ  ضُمِؾ اًمَِّذي َيْزقُمُؿ َأكَّ ـْ َهَذا اًمرَّ ًٌو ِم ًَ ُؽْؿ َأىْمَرُب َك ؟ وَمَؼوَل َأسُمق ؾُمْػَقوَن: وَمَؼوَل: َأيُّ لٌّ

مُجَوكِِف، وَمَؼوَل:  قا َأْصَحوِِّب ظَمْؾِػل، صُمؿَّ َدقَمو سمؽَِمْ ًُ قِِن سَملْمَ َيَدْيِف، َوَأضْمَؾ ًُ : َأَكو، وَمَلضْمَؾ ًُ وَمُؼْؾ

، وَمنِْن يَمَذسَمـِل ُف َكٌِلٌّ ضُمِؾ اًمَِّذي َيْزقُمُؿ َأكَّ ـْ َهَذا اًمرَّ سُمقُه،  ىُمْؾ هَلُْؿ: إِِنِّ ؾَموِئٌؾ َهَذا قَم وَمَؽذِّ

مُجَوكِِف، هللىَموَل َأسُمق ؾُمْػَقوَن: َواْيُؿ ا ، صُمؿَّ ىَموَل: ًمؽَِمْ ًُ ، ًَمْقَٓ َأْن ُيْمصمُِروا قَمكَمَّ اًمَؽِذَب ًَمَؽَذسْم

ـْ آسَموئِِف  ٍى، ىَموَل: وَمَفْؾ يَموَن ِم ًَ : ُهَق ومِقـَو ُذو طَم ًُ ٌُُف ومِقُؽْؿ؟ ىَموَل: ىُمْؾ ًَ ؾَمْؾُف يَمْقَػ طَم

ٌَْؾ َأْن َيُؼقَل َمو ىَموَل؟ َمؾٌِؽ؟ ىَموَل: ىمُ  : َٓ، ىَموَل: وَمَفْؾ يُمـُْتْؿ شَمتَِّفُؿقَكُف سمِوًمَؽِذِب ىَم ًُ ْؾ

: سَمْؾ ُوَعَػوُؤُهْؿ،  ًُ اُف اًمـَّوِس َأْم ُوَعَػوُؤُهْؿ؟ ىَموَل: ىُمْؾ : َٓ، ىَموَل: َأَيتٌَُِّعُف َأْذَ ًُ ىُمْؾ

ًُ َٓ سمَ  ـْ ىَموَل: َيِزيُدوَن َأْو َيـُْؼُصقَن؟ ىَموَل: ىُمْؾ ْؾ َيِزيُدوَن، ىَموَل: َهْؾ َيْرشَمدُّ َأطَمٌد ِمـُْفْؿ قَم

 : ًُ : َٓ، ىَموَل: وَمَفْؾ ىَموشَمْؾُتُؿقُه؟ ىَموَل: ىُمْؾ ًُ ِديـِِف سَمْعَد َأْن َيْدظُمَؾ ومِقِف ؾَمْخَطًي ًَمُف؟ ىَموَل: ىُمْؾ

: شَمُؽقُن احلَْرُب  ًُ وُه؟ ىَموَل: ىُمْؾ ًٓ  َكَعْؿ، ىَموَل: وَمَؽْقَػ يَموَن ىِمَتوًُمُؽْؿ إِيَّ سَمْقـَـَو َوسَمْقـَُف ؾِمَجو
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ِة  ـُ ِمـُْف ذِم َهِذِه اعمُدَّ : َٓ، َوَكْح ًُ ُيِصقُى ِمـَّو َوُكِصقُى ِمـُْف، ىَموَل: وَمَفْؾ َيْغِدُر؟ ىَموَل: ىُمْؾ

ـْ يَمؾَِؿٍي ُأْدظِمُؾ ومِقَفو ؿَمْقًئو هَمػْمَ  هللَٓ َكْدِري َمو ُهَق َصوكٌِع ومِقَفو، ىَموَل: َوا  َمو َأْمَؽـَـِل ِم

مُجَوكِِف: ىُمْؾ ًَمُف: إِِنِّ  : َٓ، صُمؿَّ ىَموَل ًمؽُِمْ ًُ ٌَْؾُف؟ ىُمْؾ َهِذِه، ىَموَل: وَمَفْؾ ىَموَل َهَذا اًمَؼْقَل َأطَمٌد ىَم

ٌُ ذِم  ٌَْع ؾُمُؾ شُم ٍى، َويَمَذًمَِؽ اًمرُّ ًَ ُف ومِقُؽْؿ ُذو طَم ًَ َأكَّ ٌِِف ومِقُؽْؿ، وَمَزقَمْؿ ًَ ـْ طَم ؾَمَلًْمُتَؽ قَم

وِب ىَمْقِمَفو، َوؾَمَلًمْ  ًَ : ًَمْق يَموَن َأطْم ًُ ًَ َأْن َٓ، وَمُؼْؾ ُتَؽ: َهْؾ يَموَن ذِم آسَموِئِف َمؾٌِؽ، وَمَزقَمْؿ

ٌَوقِمِف َأُوَعَػوُؤُهْؿ َأْم  ـْ َأشْم : َرضُمٌؾ َيْطُؾُى ُمْؾَؽ آسَموِئِف، َوؾَمَلًْمُتَؽ قَم ًُ ـْ آسَموِئِف َمؾٌِؽ، ىُمْؾ ِم

ٌَوعُ  : سَمْؾ ُوَعَػوُؤُهْؿ، َوُهْؿ َأشْم ًَ اوُمُفْؿ، وَمُؼْؾ ؾُمِؾ، َوؾَمَلًْمُتَؽ: َهْؾ يُمـُْتْؿ شَمتَِّفُؿقَكُف  َأْذَ اًمرُّ

ـْ ًمَِقَدَع اًمَؽِذَب قَمغَم  ُف مَلْ َيُؽ ًُ َأكَّ ًَ َأْن َٓ، وَمَعَروْم ٌَْؾ َأْن َيُؼقَل َمو ىَموَل، وَمَزقَمْؿ سمِوًمَؽِذِب ىَم

ـْ ِديـِِف سَمْعَد َأْن ، َوؾَمَلًْمُتَؽ َهْؾ َيْرشَمدُّ َأطَمٌد هللاًمـَّوِس، صُمؿَّ َيْذَهَى وَمَقْؽِذَب قَمغَم ا ِمـُْفْؿ قَم

ًَ َأْن َٓ، َويَمَذًمَِؽ اإِلياَمُن إَِذا ظَموًَمَط سَمَشوؿَمَي اًمُؼُؾقِب،  َيْدظُمَؾ ومِقِف ؾَمْخَطًي ًَمُف، وَمَزقَمْؿ

ُْؿ ُيِزيُدوَن َويَمَذًمَِؽ اإِلياَمُن طَمتَّك  ًَ َأّنَّ َوؾَمَلًْمُتَؽ َهْؾ َيِزيُدوَن َأْم َيـُْؼُصقَن، وَمَزقَمْؿ

ُؽْؿ ىَموشَمْؾُتُؿقُه، وَمَتُؽقُن احلَْرُب سَمْقـَُؽْؿ َوسَمْقـَُف َيتِؿَّ  ًَ َأكَّ ، َوؾَمَلًْمُتَؽ: َهْؾ ىَموشَمْؾُتُؿقُه وَمَزقَمْؿ

ٌَُي،  ٌَْتغَم صُمؿَّ شَمُؽقُن هَلُُؿ اًمَعوىِم ؾُمُؾ شُم ًٓ َيـَوُل ِمـُْؽْؿ َوشَمـَوًُمقَن ِمـُْف، َويَمَذًمَِؽ اًمرُّ ؾِمَجو

ؾُمُؾ َٓ شَمْغِدُر، َوؾَمَلًْمُتَؽ: َهْؾ َوؾَمَلًْمُتَؽ َهْؾ َيْغِدُر ومَ  ًَ َأكَُّف َٓ َيْغِدُر، َويَمَذًمَِؽ اًمرُّ َزقَمْؿ

ٌَْؾُف،  : ًَمْق يَموَن ىَموَل َهَذا اًمَؼْقَل َأطَمٌد ىَم ًُ ًَ َأْن َٓ، وَمُؼْؾ ٌَْؾُف، وَمَزقَمْؿ ىَموَل َأطَمٌد َهَذا اًمَؼْقَل ىَم

ٌَْؾُف، ىَموَل  : َرضُمٌؾ اْئَتؿَّ سمَِؼْقٍل ىِمقَؾ ىَم ًُ : َيْلُمُرَكو ىُمْؾ ًُ : صُمؿَّ ىَموَل: سمَِؿ َيْلُمُريُمْؿ؟ ىَموَل: ىُمْؾ

، َوىَمْد  ُف َكٌِلٌّ و، وَمنِكَّ َؾِي َواًمَعَػوِف، ىَموَل: إِْن َيُؽ َمو شَمُؼقُل ومِقِف طَمؼًّ يَموِة َواًمصِّ اَلِة َواًمزَّ سمِوًمصَّ

ْ َأُك َأفُمـُُّف ِمـُْؽْؿ، َوًَمْق أَ  ُف ظَموِرٌج، َومَل ًُ َأقْمَؾُؿ َأكَّ ًُ يُمـْ ٌْ ٌَ طَْم َٕ ِنِّ َأقْمَؾُؿ َأِنِّ َأظْمُؾُص إًَِمْقِف 

، ىَموَل: صُمؿَّ  ًَ ىَمَدَملَّ َـّ ُمْؾُؽُف َمو ََتْ ٌُْؾَغ ـْ ىَمَدَمْقِف، َوًَمَق ًُ قَم ْؾ ًَ ًُ قِمـَْدُه ًَمَغ ًمَِؼوَءُه، َوًَمْق يُمـْ

ـِ  هللَؾَِ٘ذا ؾِِٔف بِْسِؿ ا»وَمَؼَرَأُه:   هللَدقَمو سمِؽَِتوِب َرؾُمقِل ا ُْحَ افرَّ

ٍد َرُشقِل ا َّّ ـْ ُُمَ ِحِٔؿ ِم ٚ  هللافرَّ َبَع اُْلَدى، َأمَّ ـِ اتَّ وِم، َشََلٌم َظَذ َم إَِػ ِهَرْؿَؾ َظئِِؿ افرُّ

تَِؽ ا ْٗ ْؿ، َوَأْشِِْؿ ُي َِ ِٜ اإِلْشََلِم، َأْشِِْؿ َتْس ُد: َؾِِّ٘نِّ َأْدُظقَك بِِدَظَٚي ًْ ،  هللَب َتْغِ َأْجَرَك َمرَّ
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َٝ َؾِ٘  ْٔ َِّٔغ، َو: َؾِْ٘ن َتَقفَّ َْٔؽ إِْثَؿ إَِريِس َِ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱّٰنَّ َظ
 ِّنث  مث زثٱّٰ إَِػ َؿْقفِِف: ِّزئمئرئِّّٰ َُّّ
ًِ إَْصَقاُت قِمـَْدُه َويَمُثَر  ،ش[64]آل قمؿران:  ـْ ىِمَراَءِة اًمؽَِتوِب، اْرشَمَػَع وَمَؾامَّ وَمَرَغ ِم

َْصحَ  ِٕ  ًُ ـِ اًمؾََّغُط، َوُأِمَر سمِـَو وَمُلظْمِرضْمـَو، ىَموَل: وَمُؼْؾ وِِّب طِملَم ظَمَرضْمـَو: ًَمَؼْد َأِمَر َأْمُر اسْم

ًُ ُمقىِمـًو سمَِلْمِر َرؾُمقِل ا ُف ًَمَقَخووُمُف َمؾُِؽ سَمـِل إَْصَػِر، وَماَم ِزًْم ٌَْشَي، إِكَّ  هللَأِِّب يَم

 ُف ؾَمَقْظَفُر طَمتَّك َأْدظَمَؾ ا : وَمَدقَمو  هللَأكَّ ْهِريُّ قَمكَمَّ اإِلؾْماَلَم، ىَموَل اًمزُّ

وِم، َهْؾ ًَمُؽْؿ ذِم اًمَػاَلِح ِهَرىْمُؾ قمُ  وِم وَمَجَؿَعُفْؿ ذِم َداٍر ًَمُف، وَمَؼوَل: َيو َمْعنَمَ اًمرُّ َظاَمَء اًمرُّ

ًَ ًَمُؽْؿ ُمْؾُؽُؽْؿ، ىَموَل: وَمَحوُصقا طَمْقَصَي مُحُِر اًمَقطْمِش إِمَم  ٌُ ؿَمِد آظِمَر إسََمِد، َوَأْن َيْث َواًمرَّ

 ًْ َؼ ُت إسَْمَقاِب، وَمَقضَمُدوَهو ىَمْد هُمؾِّ اَم اظْمَتؼَمْ ، وَمَؼوَل: قَمكَمَّ ِِبِْؿ، وَمَدقَمو ِِبِْؿ وَمَؼوَل: إِِنِّ إِكَّ

َجُدوا ًَمُف َوَرُوقا قَمـْفُ  ًَ ًُ وَم ٌْ ٌَ ًُ ِمـُْؽُؿ اًمَِّذي َأطْم شَمُؽْؿ قَمغَم ِديـُِؽْؿ، وَمَؼْد َرَأْي  .ؿِمدَّ

 (.1/3191وأظمرضمف مًؾؿ )

 ( 3/492ّقال اإلماو أمحد:)  

صَمـَو ُمْصَعُى  ٌِْد اطَمدَّ ـُ قَم ـِ َأِِّب  هللسْم ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ٌُْد اًْمَعِزيِز سْم صَمـِل قَم ، ىَموَل: طَمدَّ يُّ سَمػْمِ اًمزُّ

ـْ ؾَمِعقدِ  ـِ َأِِّب ِذْئٍى، قَم ـِ اسْم ٌَْقٍد، قَم ـِ ظَموًمٍِد اًْمَؼوِرفِملِّ  قُم ، سْم يكِمِّ ٌَوٍد اًمدِّ ـِ قِم ـْ َرسمِقَعَي سْم ، قَم

ُف ىَموَل:  ًُ َأسَمو هَلٍَى سمُِعؽَ »َأكَّ ٌَُع َرؾُمقَل اَرَأْي َوُهَق   هللوٍظ، َوُهَق َيْت

ـْ آهِلَِي آسَموِئُؽْؿ، َوَرؾُمقُل ا َو اًمـَّوُس، إِنَّ َهَذا ىَمْد هَمَقى، وَماَل ُيْغِقَيـَُّؽْؿ قَم  هللَيُؼقُل: َيو َأُّيُّ

  ْـُ هِمْؾاَمُن، يَمَلِنِّ َأك ٌَُعُف، َوَكْح ـُ َكْت ُظُر َيِػرُّ ِمـُْف، َوُهَق قَمغَم َأصَمِرِه، َوَكْح

 .شَض اًمـَّوِس، َوَأمْجََؾُفؿْ إًَِمْقِف َأطْمَقُل ُذو هَمِديَرشَملْمِ َأسْمقَ 

ـُ  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وِب، ىَموَل: طَمدَّ ٌُْد اًْمَقهَّ صَمـَو قَم وٍر سُمـَْداٌر، ىَموَل: طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ  ـْ َرسمِقَعَي سْم ـِ اعْمُـَْؽِدِر، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ، ىَموَل:  قَمْؿٍرو، قَم ْيكِمِّ ٌَوٍد اًمدَّ ًُ اًمـٌَِّلَّ »قِم َرَأْي

  شسمِِذي اعمََْجوِز َيْدقُمق اًمـَّوَس َٓ ، َوظَمْؾَػُف َرضُمٌؾ َأطْمَقُل، َيُؼقُل: 
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ـْ َهَذا؟ ىَموًمُ  : َم ًُ ـِ آهِلَتُِؽْؿ، ىُمْؾ ـْ ِدي كَُّؽْؿ َهَذا قَم ُف َأسُمق هَلٍَى َيُصدَّ  . قا: َهَذا قَمؿُّ

 ُهللا إىل أٌ قال أمحد زمح:  

ٌُْد  صَمـَو قَم ، ىَموَل: طَمدَّ قٌِِّلُّ ًَ ـِ ُزَهػْمٍ اعمُْ ـُ قَمْؿِرو سْم ٌِّلُّ َداُوُد سْم صَمـِل َأسُمق ؾُمَؾْقاَمَن اًمضَّ طَمدَّ

، َويَموَن ضَموِهِؾقًّو َأؾْمَؾَؿ،  يكِمِّ ٌَوٍد اًمدِّ ـِ قِم ـْ َرسمِقَعَي سْم ـْ َأسمِقِف، قَم َكوِد، قَم ـُ َأِِّب اًمزِّ ـِ سْم مْحَ اًمرَّ

ًُ َرؾُمقَل اوَمَؼوَل: رَ  قِق ِذي اعمََْجوِز، َيُؼقُل:   هللَأْي ًُ سَمٍَمَ قَمْقـِل سمِ

َّٓ ا» َٓ إَِفَف إِ َٚ افَُّْٚس ُؿقُفقا:  ُِِحقاهللَيٚ َأُيُّ ٍْ َوَيْدظُمُؾ ذِم ومَِجوضِمَفو َواًمـَّوُس  ،ش، ُت

 ًْ َٓ َي ًُ َأطَمًدا َيُؼقُل ؿَمْقًئو، َوُهَق  ُػقَن قَمَؾْقِف، وَماَم َرَأْي ،ُمَتَؼصِّ ًُ ٚ افَُّْٚس »َيُؼقُل:  ُؽ َ َأُيُّ

َّٓ ا َٓ إَِفَف إِ ُِِحقا هللُؿقُفقا:  ٍْ َّٓ َأنَّ َوَراَءُه َرضُماًل َأطْمَقَل َوِِضَء اًْمَقضْمِف، َذا هَمِديَرشَملْمِ  ،شُت إِ

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم ـْ َهَذا؟ ىَموًُمقا: حُمَؿَّ : َم ًُ ُف َصوسمٌِئ، يَموِذٌب، وَمُؼْؾ َيْذيُمُر  ، َوُهقَ هللَيُؼقُل: إِكَّ

ًَ َيْقَمِئٍذ  : إِكََّؽ يُمـْ ًُ ُف َأسُمق هَلٍَى، ىُمْؾ سُمُف؟ ىَموًُمقا: قَمؿُّ ِذي ُيَؽذِّ ـْ َهَذا اًمَّ : َم ًُ َة، ىُمْؾ ٌُقَّ اًمـُّ

َٓ َوا قَْمِؼُؾ  هللَصِغػًما، ىَموَل:  َٕ  .إِِنِّ َيْقَمِئٍذ 

صمَ  ُن، ىَموَل: طَمدَّ امَّ ًَّ سمِقِع اًم ـُ َأِِّب اًمرَّ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم ـَ َأِِّب طَمدَّ ـُ ؾَمَؾَؿَي َيْعـِل اسْم ـِل ؾَمِعقُد سْم

، َيُؼقُل:  يكِمَّ ٌَوٍد اًمدِّ ـَ قِم ُف ؾَمِؿَع َرسمِقَعَي سْم ـُ اعمُْـَْؽِدِر، َأكَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وِم، ىَموَل: طَمدَّ ًَ احْلُ

ًُ َرؾُمقَل ا ٌَْؾ َأْن   هللَرَأْي ْؿ، ىَم َيُطقُف قَمغَم اًمـَّوِس سمِؿـًك ذِم َمـَوِزهِلِ

َٚ افَُّْٚس، إِنَّ ا»ضِمَر إمَِم اعمَِْديـَِي َيُؼقُل: ُُّيَو َٓ   هللَيٚ َأُيُّ ُبُدوُه، َو ًْ ْؿ َأْن َت ـُ ُْٖمُر َي

ًْٔئٚ قا بِِف َص ـُ ـَ آسَموِئُؽْؿ،  ،شُتْؼِ ىَموَل: َوَوَراَءُه َرضُمٌؾ، َيُؼقُل: َهَذا َيْلُمُريُمْؿ َأْن شَمَدقُمقا ِدي

ضُمُؾ؟ وَمؼِ  ـْ َهَذا اًمرَّ ًُ َم َلًْم ًَ  .قَؾ: َهَذا َأسُمق هَلٍَى وَم

 :إىل أٌ قال أمحد  

ٌِْد ا ـُ قَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم وٍر، ىَموَل: طَمدَّ ـُ سَمؽَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـْ َأسمِقِف  هللطَمدَّ ـِ َذيْمَقاَن، قَم سْم

ًُ َرضُماًل ُيَؼوُل ًَمُف: َرسمِ  َكوِد ىَموَل: َرَأْي يكِمُّ َأِِّب اًمزِّ ٌَوٍد اًمدِّ ـُ قِم م مـ . قَعُي سْم ومذيمر كحق مو شمَؼدَّ

 طمديٌ أِّب اًمزكود.
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 احلديٌ سمؿجؿقع ـمرىمف صحقح.

 (: 1/82) «صخٔخُ»يف  هللقال اإلماو أبْ بكس بً خصمي٘ زمحُ ا 

ـْ  ـُ ُمقؾَمك، قَم ٍر، كو اًْمَػْضُؾ سْم يزيدكو َأسُمق قَمامَّ
(1)

ـْ   ـُ َأِِّب اجْلَْعِد، قَم ـِ ِزَيوٍد ُهَق اسْم سْم

ـْ  اٍد، قَم ـِ ؿَمدَّ ًُ َرؾُمقَل ا ضَموِمِع سْم   هللـَموِرٍق اعمَُْحوِرِِّبِّ ىَموَل: َرَأْي
ٌي مَحَْراُء، َوُهَق َيُؼقُل:  َٓ إَِفَف »َمرَّ ذِم ؾُمقِق ِذي اعمََْجوِز َوقَمَؾْقِف طُمؾَّ َٚ افَُّْٚس، ُؿقُفقا:  َيٚ َأُيُّ

َّٓ ا ُِِحقا هللإِ ٍْ َجوَرِة ىَمْد َأدْ شُت ٌَُعُف َيْرِمَقُف سمِوحْلِ ٌَْقِف َوقُمْرىُمقسَمْقِف، َوُهَق ، َوَرضُمٌؾ َيْت َمك يَمْع

ٌِْد  ـْ َهَذا؟ ىَموًُمقا: هُماَلُم سَمـِل قَم : َم ًُ اٌب، وَمُؼْؾ ُف يَمذَّ َٓ شُمطِقُعقُه وَمنِكَّ َو اًمـَّوُس  َيُؼقُل: َيو َأُّيُّ

 ٌْ َجوَرِة؟ ىَموًُمقا: َهَذا قَم ٌَُعُف َيْرِمقِف سمِوحْلِ ـْ َهَذا اًمَِّذي َيْت : َم ًُ ؾِِى، وَمُؼْؾ ى َأسُمق اعمُْطَّ ُد اًْمُعزَّ

 .هَلٍَى 

 هذا طمديٌ صحقح.

  هلل(، فكال زمحُ ا14/300ج ) «مطيدِ»ّأخسدُ أبْ بكس بً أبٕ شٔب٘ يف:  

ٌُْد ا ، هللكو قَم ـُ ُكَؿػْمٍ  وذيمر احلديٌ مثؾ طمديٌ اسمـ ظمزيؿي. سْم

  هلل(، فكال زمحُ ا63ص/) «خلل أفعال العباد»ّأخسدُ البدازٖ يف:  

صَمـَو قَمكِمٌّ  ـُ َأِِّب اجْلَْعِد،طَمدَّ صَمـَو َيِزيُد سْم ـْ سَمَقوٍن، طَمدَّ ، قَم ٌِْديِّ ـِ سمِنْمٍ اًْمَع ِد سْم ـْ حُمَؿَّ  سمف. ، قَم

  هلل(، فكال زمحُ ا3/44) «الطيً»ّأخسدُ الدازقطين يف:  

ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ  ٌَْقٍد اًْمَؼوؾِمُؿ سْم صَمـَو َأسُمق قُم ـِ  ،طَمدَّ ـِ حَيَْقك سْم ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ؾَمِعقٍد  كو َأمْحَُد سْم

ـُ ُكَؿػْمٍ  ،اًْمَؼطَّونُ  ـِ َأِِّب اجْلَْعدِ  ،كو اسْم ـِ ِزَيوِد سْم ـْ َيِزيَد سْم ادٍ  ،قَم ـُ ؿَمدَّ  ،كو َأسُمق َصْخَرَة ضَموِمُع سْم

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ـَموِرِق سْم ًُ َرؾُمقَل ا ،اعمَُْحوِرِِّبِّ  هللقَم شَملْمِ   هللىَموَل: َرَأْي  َمرَّ

                                                        
 ، واًمصقاب مو أصمٌتـوه.شزيد» :ذم إصؾ (3) 
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قِق ِذي اعمََْجوِز َوأَ  ًُ ًة سمِ ٌَوقَمٍي زِم َهَؽَذاَمرَّ
ٌي مَحَْراُء  ،ىَموَل: َأسمِقُعَفو ،َكو ذِم شمِ وَمَؿرَّ َوقَمَؾْقِف طُمؾَّ

َّٓ ا»َوُهَق ُيـَوِدي سمَِلقْمغَم َصْقشمِِف:   َٓ إَِفَف إِ ٚ افَُّْٚس ُؿقُفقا  َ ُِِحقا هللَيٚ َأُيُّ ٍْ ٌَُعُف  ،شُت َوَرضُمٌؾ َيْت

ٌَْقِف َوقمُ  َجوَرِة َوىَمْد َأْدَمك يَمْع ُف سمِوحْلِ َٓ شُمطِقُعقُه وَمنِكَّ َو اًمـَّوُس  ْرىُمقسَمْقِف َوُهَق َيُؼقُل: َيو َأُّيُّ

اٌب  ـْ َهَذا؟ ،يَمذَّ : َم ًُ ؾِِى  ،ىُمْؾ ٌِْد اعمُْطَّ ِذي  ،وَمَؼوًُمقا: َهَذا هُماَلُم سَمـِل قَم ـْ َهَذا اًمَّ : َم ًُ ىُمْؾ

ٌَُعُف َيْرِمقِف؟ ى َوُهَق أَ  ،َيْت ٌُْد اًْمُعزَّ ُف قَم ؾْماَلُم َوىَمِدَم  ،سُمق هَلٍَى ىَموًُمقا: َهَذا قَمؿُّ وَمَؾامَّ فَمَفَر اإْلِ

ـَ اعمَِْديـَِي َوَمعَ  ًٌو ِم سَمَذِة طَمتَّك َكَزًْمـَو ىَمِري سَمَذِة َوضَمـُقِب اًمرَّ ـَ اًمرَّ ٌَْؾـَو ذِم َريْمٍى ِم ـَو اعمَِْديـََي َأىْم

ـُ ىُمُعقٌد إِْذ َأشَموَكو َرضُمٌؾ قَمؾَ  ،فَمِعقـٌَي ًَمـَو ٌَْقـاََم َكْح َؿ وَمَرَدْدَكو ىَموَل: وَم ؾَّ ًَ ْقِف صَمْقسَموِن َأسْمَقَضوِن وَم

ٌََؾ اًْمَؼْقُم؟ ،قَمَؾْقفِ  ـَ َأىْم ـْ َأْي سَمَذةِ  ،وَمَؼوَل: ِم سَمَذِة َوضَمـُقِب اًمرَّ ـَ اًمرَّ ىَموَل: َوَمَعـَو  ،ىُمْؾـَو: ِم

ْؾـَو: سمَِؽَذا َويَمَذا ىمُ  ،ىَموَل: سمُِؽْؿ؟ ،ىُمْؾـَو: َكَعؿْ  ،ىَموَل: شَمٌِقُعقِِن مَجََؾُؽْؿ َهَذا؟ ،مَجٌَؾ َأمْحَرُ 

ـْ مَتْرٍ  صُمؿَّ َأظَمَذ سمَِرْأِس اجْلََؿِؾ  ،َوىَموَل: ىَمْد َأظَمْذشُمفُ  ،ىَموَل: وَماَم اؾْمَتْقَوْعـَو ؿَمْقًئو ،َصوقًمو ِم

َٓ  ،وَمَتاَلَوْمـَو سَمْقـَـَو ،طَمتَّك َدظَمَؾ اعمَِْديـََي وَمَتَقاَرى قَمـَّو ـْ  َوىُمْؾـَو: َأقْمَطْقُتْؿ مَجََؾُؽْؿ َم

ًُ َوضْمَف َرضُمٍؾ َمو يَموَن ًمَِقْحَؼَريُمؿْ  ،ْعِروُمقَكفُ شمَ  َٓ شَماَلَوُمقا وَمَؼْد َرَأْي ِعقـَُي:  ًِ اًمظَّ َمو  ،وَمَؼوًَم

ـْ َوضْمِففِ  ٌَْدِر ِم ٌََف سمِوًْمَؼَؿِر ًَمْقَؾَي اًْم ًُ َوضْمَف َرضُمٍؾ َأؿْم  ،وَمَؾامَّ يَموَن اًْمِعَشوُء َأشَموَكو َرضُمٌؾ  ،َرَأْي

اَلُم قمَ  ًَّ ُف   هللَأَكو َرؾُمقُل َرؾُمقِل ا ،َؾْقُؽؿْ وَمَؼوَل: اًم إًَِمْقُؽْؿ: َوإِكَّ

َتْقوُمقا ًْ ٌَُعقا َوشَمْؽَتوًُمقا طَمتَّك شَم ـْ َهَذا طَمتَّك شَمْش ىَموَل: وَمَليَمْؾـَو طَمتَّك  ،َأَمَريُمْؿ َأْن شَمْليُمُؾقا ِم

ـَ اًْمَغِد دَ  ،َوايْمَتْؾـَو طَمتَّك اؾْمَتْقوَمْقـَو ،ؿَمٌِْعـَو  هللظَمْؾـَو اعمَِْديـََي وَمنَِذا َرؾُمقُل اوَمَؾامَّ يَموَن ِم

  :ىَموِئٌؿ قَمغَم اعمِْـؼَْمِ ََيُْطُى اًمـَّوَس َوُهَق َيُؼقُل«َٚٔ ِْ ًُ ًْىِل اْف  ،َيُد ادُْ

ًُقُل  ـْ َت َّ َؽ َوَأَبٚكَ  ،َواْبَدْأ بِ ٚكَ  ،َوُأْخَتَؽ َوَأَخٚكَ  ،ُأمَّ َٕ َٚك َأْد َٕ ـَ  ،شَوَأْد وَمَؼوَم َرضُمٌؾ ِم

َْكَصورِ  ْٕ ـَ ىَمَتُؾقا وُماَلًكو ذِم  ،هللوَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل ا ا ِذي ـِ َيْرسُمقَع اًمَّ ٌََي سْم  سَمـُق صَمْعَؾ
ِ
ء َٓ َهُم

ِْل »وَمَؼوَل:  ،وَمَروَمَع َيَدْيِف طَمتَّك َرَأْيـَو سَمَقوَض إسِْمَطْقفِ  ،اجْلَوِهؾِقَِّي وَمُخْذ ًَمـَو سمَِثْلِرَكو َٓ ََيْ  َٓ َأ

 .شَوافٌِد َظَذ َوَفِدهِ 

)اًمطٌعي  شاإلًمزاموت»ديٌ ِبذا اًمًـد صحقح، وىمد شمؽؾؿـو قمؾقف ذم ختريٍ واحل
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 اًمثوًمثي(.

 (، 406ص ) «ْازدامل»ٍكرا مطَّْال، كنا يف  هللّأخسدُ ابً حباٌ زمحُ ا

  فكال:

ٌُْد ا َكو قَم ٍد إَْزِديُّ  هللَأظْمؼَمَ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو إؾِْمَحوق سمـ إسِْمَراِهقؿ ،سْم ـُ َأكٌَلَكو اًْمَػْض  ،طَمدَّ ُؾ سْم

ـِ َأِِّب اجْلَْعدِ  ،ُمقؾَمك ـِ ِزَيوِد سْم ـْ َيِزيَد سْم  ، سمف. قَم

 (:1/129) هللقال البدازٖ زمحُ ا  

ـِ  ًُ َأىْمُعُد َمَع اسْم ـْ َأِِّب مَجَْرَة، ىَموَل: يُمـْ ٌَُي، قَم َكو ؿُمْع ـُ اجلَْعِد، ىَموَل: َأظْمؼَمَ صَمـَو قَمكِمُّ سْم طَمدَّ

يِرهِ  ـِل قَمغَم َهِ ًُ
ؾِ ٌَّوٍس جُيْ ًُ  قَم ـْ َموزِم وَمَلىَمْؿ وَمَؼوَل: َأىِمْؿ قِمـِْدي طَمتَّك َأضْمَعَؾ ًَمَؽ ؾَمْفاًم ِم

ِلَّ  ٌِْد اًمَؼْقِس عمََّو َأشَمُقا اًمـٌَّ ، صُمؿَّ ىَموَل: إِنَّ َووْمَد قَم ـِ ىَموَل:  َمَعُف ؿَمْفَرْي

ْقُم؟ » ََ ـِ اف ـِ افَقْؾُد؟  -َم ْقِم، َأْو بِٚفَقْؾِد، َؽْرَ َمْرَحًبٚ بِٚ»ىَموًُمقا: َرسمِقَعُي. ىَموَل:  ش-َأْو َم ََ ف

َداَمك َٕ ْفِر  هلل، وَمَؼوًُمقا: َيو َرؾُمقَل اشَخَزاَيٚ َوَٓ  َّٓ ذِم اًمشَّ َتطِقُع َأْن َكْلشمِقَؽ إِ ًْ إِكَّو َٓ َك

، وَمُؿْرَكو سمَِلْمٍر وَمْصٍؾ، ُكْخؼِمْ سمِفِ  وِر ُمَيَ ـْ يُمػَّ ـْ  احلََراِم، َوسَمْقـَـَو َوسَمْقـََؽ َهَذا احلَلُّ ِم َم

ـْ َأْرسَمٍع،  سَمِي: وَمَلَمَرُهْؿ سمَِلْرسَمٍع، َوَّنَوُهْؿ قَم ـِ إَْذِ َوَراَءَكو، َوَكْدظُمْؾ سمِِف اجلَـََّي، َوؾَمَلًُمقُه قَم

 هللىَموًُمقا: ا شَوْحَدهُ  هللَأَتْدُروَن َمٚ اإِلياَمُن بِٚ»َوطْمَدُه، ىَموَل:  هللَأَمَرُهْؿ: سمِوإِلياَمِن سمِو

َّٓ ا»، ىَموَل: َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾؿُ  َٚدُة َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ ًدا َرُشقُل ا هللَص َّّ ََلِة، هللَوَأنَّ ُُمَ ، َوإَِؿُٚم افهَّ

َس  ُّ َِْؿ اُْل ٌْ ـَ ادَ ُىقا ِم ًْ َُٔٚم َرَمَوَٚن، َوَأْن ُت ِٚة، َوِص ـَ ـْ َأْرسَمٍع:  شَوإِيَتُٚء افزَّ َوَّنَوُهْؿ قَم

« َِ ِٚء َوافَّْ بَّ ـِ اَْلَْْتِؿ َوافدُّ ِٝ َظ اَم ىَموَل: شِر َوادَُزؾَّ ِ »، َوُرسمَّ ََرَّ َـّ »َوىَموَل:  شادُ ُيقُه ٍَ اْح

ؿْ  ـُ ـْ َوَراَء َـّ َم وا َِبِ  .شَوَأْخِزُ

  (.3/47احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )
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 (:3/262) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا  

َكو ؿُمَعْقُى  ـُ َكوومٍِع، َأظْمؼَمَ صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن احلََؽُؿ سْم ، طَمدَّ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ ـُ َأِِّب مَحَْزَة، قَم سْم

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ٌِْد ا هللطَمدَّ ـُ قَم ُعقٍد، َأنَّ َأسَمو ُهَرْيَرَة  هللسْم ًْ ـِ َم ٌََي سْم ـِ قُمْت ، ىَموَل: عمََّو سْم

َ َرؾُمقُل ا ـَ َويَموَن َأسُمق سَمْؽٍر   هللشُمُقذمِّ ـْ يَمَػَر ِم ، َويَمَػَر َم

 هللْقَػ شُمَؼوشمُِؾ اًمـَّوَس؟ َوىَمْد ىَموَل َرؾُمقُل ا: يمَ اًمَعَرِب، وَمَؼوَل قُمَؿُر 

 :«ا َّٓ َُقُفقا: َٓ إَِفَف إِ ٚ هللُأِمْرُت َأْن ُأَؿٚتَِؾ افََّْٚس َحتَّك َي ـْ َؿَْٚلَ َّ ، َؾ

ِف، َوِحَسُٚبُف َظَذ ا َِّ َّٓ بَِح َسُف إِ ٍْ َٕ ْد َظَهَؿ ِمِّْل َمَٚفُف َو ََ  .شهللَؾ

  (.3/43وأظمرضمف مًؾؿ )
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 هللفٔنا ال ٓقدز علُٔ إال ا هللحكه دعاٛ غري ا: 
َ ًمف أّن هذا ذك ويمػر،  اًمذي يدقمق إمقات ًمرضموء ضمؾى كػع أو دومع ّض سُملمِّ

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ٱّٰ : هللكنا ٓكْل ا
 زثّٰ ّقال تعاىل:، ]اعمممـقن[  ِّ لك خك  حك جك مق مفحق خف حف جف
 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 زي ري ٰى ىنين نن من زن  ممرن ام يل ىل مل
ومفق منمك طمالل اًمدّم، وشَمـٌـِـلُم  هلل، ومنن أَسَّ قمغم دقموء همػم ا]وموـمر[  ِّ ني  مي

 مـف امرأشمف اعمًؾؿي، وٓ يرث اعمًؾؿ وٓ يرصمف اعمًؾؿ.

ؿ أّمو مـ ُيـَجِّ
(1)

ىمي ومفق ؾموطمر، واًمًوطمر يموومر   وَيزقمؿ أكف يعرف مقووع اًمنَّ

  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰكنا قال تعاىل: 

 يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي
 يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ
 يفىق ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت
 ىنين  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
، وموًمًوطمر ُيـَصح ومنن أسمك إٓ أن يًتؿر قمغم مو [اًمٌؼرة]  ِّ مي زي ري ٰى

                                                        
ـ (3)   .أو يتَؽفَّ
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱّٰ :عاىلقْلُ تهق قمؾقف ومفق يموومر، يمام يدّل قمؾقف 
فالسضْل وأمو اًمذي يتليمؾ سموًمؼرآن ومفق خمطئ،  ،ِّٱرئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 :قا » ٓكْل ُِ ـُ ْٖ َٓ َت قا َظُْْف، َو ٍُ َٓ ََتْ ُِقا ؾِِٔف، َو ٌْ َٓ َت ْرآَن، َو َُ اْؿَرُءوا اْف

ثُِروا بِفِ  ُْ َٓ َتْسَت  .شبِِف، َو

ًٌ شمعؾقؼفو قمغم ومل يثًٌ شمعؾقؼ اًمؼرآن قمغم اعمرى، وهؽذا اًمتعوويذ مو صم

ُذ سمتعوويذ منموقمي،  اعمريض، وًمؽـ يؼرأ قمغم اعمريض اعمعّقذات ًمؾرىمقي، ويمذا ُيَعقَّ

وأدقمقي ٓ ختوًمػ اًمنمع، أمو اًمتعؾقُؼ مل َيِرد، وظمػم اهلدي هدي حمؿد 

 ،و شمعؾقُؼ اًمّطالؾِمِؿ واًمتَّعوِويِذ اًمتل ٓ شُمػَفُؿ ومضالل مٌلم ، وأمَّ

 وُرسمَّام يمون ذيًمو.

ضُمؾ إمموهؽذا م ٌٌِّقن اعمرأة إمم زوضمفو واًمرَّ امرأشمف، ومؼد روى  و يزقمؿقن أّّنؿ حُي

 هللىمول: ىمول رؾمقل ا سمـ مًعقد  هللا قمٌد قمـ شمًـده»ذم  اإلموم أمحد

 :« ٌك َٜ ِذْ َؿك، َوافتَّاَمئَِؿ، َوافتَِّقَف  .شإِنَّ افرُّ

ر قمـ اًمدُّ  ُر اًمـّوس قمـ اًمعؾؿ اًمـوومع، وُيـَػِّ سملّّنؿ وّهوسمّقي  هللقموة إمم اوأمو اًمذي ُيـَػِّ

رون قمـ اًمعؾؿ، ّٕكف سمف شمـؽشػ  ومفق إمو ؿمقققمل أو مصؾحل أو ضموهؾ، ومفؿ ُيـَػِّ

 احلؼوئؼ، ويظفر احلّؼ مـ اًمٌوـمؾ.
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عمّو يمون اًمطوهمقت إصغر إذا قمجز قمـ ىمضقي، أرؾمؾ سموخلصؿلم إمم اًمطوهمقت 

 .هللإيمؼم، ويمالمهو صغػم قمـد ا

أن يّدقمل ؿمخص أنَّ آظمر هق قمؾقف يمذا ويمذا، ومقـؽر اًمًورق،  مجال ذلك:

: قمغم اعمّدقمل اًمٌقـي، وقمغم اعمـؽِر اًمقؿلم، هللوموًمطوهمقت ٓ حيؽؿ سمقـفام سمحؽؿ ا

وًمؽـ يرؾمؾفام
(1)

إذ يؼقل:  هللإمم اًمؽوهـ ًمقتـٌل اًمؽوهـ، صمؿ َيؼمه، وصدق ا 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱّٰ
 نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ
  ِّ يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت

 .]إكعوم[

عمّو يمون إمر يمذًمؽ، رأيً أن أذيمر مو شمَقنَّ مـ أيوت اًمؼرآكقي وإطموديٌ 

اًمـٌقيي اًمقاردة ذم اًمـفل قمـ إشمقون اًمؽفون، ومو طمؽؿ اًمؽوهـ، وطمؽؿ مـ أشموه، 

ؼ اًمؽوهـ يمػر وذًمؽ عمًقس احلوضمي، إذ اًمؽثػم مـ اًمـوس ٓ يعؾؿقن أّن شمصدي

، ومـ ىموم هللىمقوم اًمعؾامء سموعمًئقًمقي كحق اًمدقمقة إمم ا ًمعدم مـ يٌؾغفؿ ذًمؽ ًمعدم

ٌّي أهؾ اًمٌقً يملن اًمنميعي  مـفؿ سمذًمؽ سموًمقؿـ ومفق ٓ يعدو اًمؽمهمقى ذم حم

أهؾ سمقتل يمًػقـي »مؼصقرة قمغم طمّى أهؾ اًمٌقً، يردد إطموديٌ اًمٌوـمؾي، مثؾ: 

اًمـجقم أمون ٕهؾ »، ومثؾ: شـفو همرق وهقىكقح مـ ريمٌفو كجو ومـ ختؾػ قم

                                                        
ـي وقمغم سمعض مشويخ اًمؼٌوئؾ أن حيؽؿ سمقـفؿ ذم مثؾ هذه اًمؼضقي سموًمنمع قمغم اعمّدقمل اًمٌق (3) 

اعمـؽِر اًمقؿلم، وهق حيى اًمديـ، وٓ يـؼصف إٓ اًمعؾؿ، ومقو طمٌذا ًمق اؾمتصحى معف رضمال مـ أهؾ 

 .اًمعؾؿ ًمعرض اًمؼضويو قمؾقف
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 .شاًمًامء، وأهؾ سمقتل أمون ٕهؾ إرض

وأمو قمـ ومضوئؾ قمكم
(1)

، ومال شمًلل قمام ُيـنم ًمف قمغم اعمـوسمر مـ اًمػضوئؾ 

اًمـظر إمم قمكم »، ومثؾ: شقمكم ظمػم اًمٌنم، مـ أسمك ومؼد يمػر»اعمقوققمي، مثؾ: 

 ضؾفؿ قمـ هذه اًمًػوؾمػ.أهؾ اًمٌقً سمام صحَّ ذم وم هلل، وىمد أهمـك اشقمٌودة

ضموًملم اًمذيـ يزقمؿقن أّّنؿ يعؾؿقن  وًمـرضمع إمم مو يُمـَّو سمصَدِده مـ اًمردِّ قمغم اًمدَّ

 هللاًمتقومقؼ: ىمول ا هللذم قمؾؿ اًمغقى، ومـؼقل وسمو هللاًمغقى، وجيعؾقن أكػًفؿ ذيموء 

 :ّٰمق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ ٱ  
 حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك
 جغ مع ٱّٰ: ، وىمول ]إكعوم[  ِّ  جي ٰه مه جه هن من خن
 حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ
، [ًمؼامن]  ِّ  ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم  ملهل خل

 مػوشمقح اًمغقى. ومفذه اخلؿس ؾماّمهو اًمرؾمقل 

  صخٔخُ»زّٚ البدازٖ يف»:  

ـِ قُمَؿَر  ـِ اسْم ِلِّ قَم ـِ اًمـٌَّ ِٛ »، ىَموَل: ، قَم ْٔ ٌَ ٚتُِٔح اف ٍَ َم

 ٚ َٓ ُّ َِ ًْ َّٓ اََخٌْس، َٓ َي  مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ٱّٰ :هللإِ
 حنخن جن مم خم حم جم  ملهل خل حل جل مك لك حكخك جك

                                                        
ا واحلؿد هلل، واكظر مو  -روقان اهلل قمؾقف  -وومضوئؾ أمػم اعمممـلم قمكم  (3)  اًمصحقحي يمثػمة ضمدًّ

واًمـقاصى سمٌعض مو صّح ذم ومضوئؾ ومـوىمى  إرهموم اخلقارج»هق مذيمقر ذم هذا اًمؽتوب، ورؾموًمي 

 )م(. ش-رِض اهلل قمـف وأرووه  -أمػم اعمممـلم قمكم سمـ أِّب ـموًمى 
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وًملم وهمػمهؿ مـ ش]ًمؼامن[  ِّ  ٰه مه جه هن من مَّ ؿلم واًمرَّ ، يتَِّضح يمِذب اعُمـَجِّ

اف اًمطوهمقيت وهمػمه مـ اًمطقاهمقً اًمذيـ يزقمؿقن أّنؿ يعؾؿقن  ضموًملم يموًمعرَّ اًمدَّ

 اًمغقى.

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك ٱّٰ ّقال تعاىل:
، ومفق ]اجلـ[  ِّ ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم

  يتؿّدح ذم همػم آيي سموظمتصوص قمؾؿ اًمغقى، وًمؽـ أسمك اًمدضموًمقن مـ

مـجؿ وقمراف
(1)

ذم قمؾؿ اًمغقى، شمعومم  هللوهمػمهؿ إٓ أن جيعؾقا أكػًفؿ ذيموء  

ا يمٌػًما. هللا  قمـ زقمؿفؿ اًمؽوذب قمؾقًّ

 رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱّٰ ّقال تعاىل:
 خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱّٰ، وىمول شمعومم: ]اًمـؿؾ[  ِّ مئ زئ
 خف حف جف مغ جغ مع مظجع  حط مض حضخض جض مص خص حص مس
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱّٰ، وىمول شمعومم: ]آل قمؿران[  ِّ مف

 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت
 .]اًمرقمد[  ِّ اك يق

ؿ اًمذي يؼقل ًمؾؿرأة: ؾمقؼع ًمؽ وًمد أو  إذا ومفؿـو هذه أيي ىمطعـو سمؽِذب اعُمـَجِّ

 مـ إسموـمقؾ اًمتل يعؾؿ يمؾ قموىمؾ سمطالّنو. وىمول  سمـً أو همػم ذًمؽ

  ِّ جه ين ىن من خن حن جن يم ٱّٰكوومًقو ًمعؾؿ اًمغقى قمـ همػمه: 

، ]اًمطقر[  ِّ زي ري  ٰى ين ىن نن ٱّٰ، اجلقاب: ٓ، وىمول شمعومم: ]مريؿ[

                                                        
 .سمعض همٓء يزقمؿ أّكف مـ أهؾ سمقً اًمـٌقة، وأهؾ سمقً اًمـٌقة سمرآء مـف (3) 
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 : ِـّ  خل حل جل مك لك ٱّٰاجلقاب: ٓ، وىمول شمعومم كوومًقو ًمعؾؿ اًمغقى قمـ اجِل
 جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم  جم هل مل
 .]ؾمٌل[  ِّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي

كػوه أكٌقوؤه قمـ أكػًفؿ شمعظقاًم مـفؿ  هللوعمو يمون قمؾؿ اًمغقى مـ ظمصوئص ا

ا قمـ كقح  ًٌو ًمؼقمف:  خلوًمؼفؿ، وإفمفوًرا ًمعجزهؿ، ىمول شمعومم خمؼِمً خموـم

 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئٱّٰ
 ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث  رث يت ىت
 .]هقد[  ِّ ىل مل  يك

أن يـػل قمـ كػًف قمؾؿ اًمغقى:  ًرا ًمـٌقِّف حمؿد وىمول شمعومم آم

 خب  جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱّٰ
 يل ىل مل خل ٱّٰ ، وىمول ذم آيي أظمرى:[40إكعوم: ]   ِّ ختمت حت جت هب مب
 يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم
 .[إقمراف]  ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي جي

ذم قمؾؿ اًمغقى،  هلليموء وًمؽـ أسمك ؿمقوـملم اإلكس إٓ أن جيعؾقا أكػًفؿ ذ

 هللويزقمؿقن أّّنؿ يعؾؿقن مقوع اًمنىمي إمم همػم ذًمؽ مـ اًمؽمَّهوت، وٓ إًمف إٓ ا

 يمؿ مـ ومتـي وىمعً سمًٌى أيموذيٌفؿ، صمؿ سمعد أّيوم يـؽشػ أّنؿ يموذسمقن.

و إّنؿ ؿمقوـملم اإلكس، وإّنؿ ممـ يصدق قمؾقف ىمقًمف شمعومم:  نث مث ٱّٰ طمؼًّ
 مل يك  ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث  ىث
 زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل
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 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي
، ومنن ىمؾً إّنؿ ىمد [إكعوم]  ِّ حج مث هت مت  خت حت

يصدىمقن، وموجلقاب: إن صدىمقا ذم رء ومفق سمقطمل مـ اًمشقطون: إمو مـ اًمؼريـ 

 وإمو مـ مًؽمق اًمًؿع.

  صخٔخُ»أخسج البدازٖ يف»:  

َٙ اإِذَ »ىَموَل:   قمـ اًمـٌِلِّ ُهَرْيَرَة،  قمـ أِّب  إَْمَر يِف  هللا َؿ

َقانٍ  ٍْ ٌٜ َظَذ َص َِ ِس ِْ ُف ِش َّٕ َٖ ـَ ْقفِِف،  ََ ٚ فِ ًٕ ٚ ًَ ٚ ُخْو َٓ
َْٖجَِْحتِ ُٜ بِ َُ ِٝ اَدََلئِ َب اَمِء، ََضَ  افسَّ

ُذُهْؿ َذفَِؽ،  ٍُ ، َوُهَق حتَّك َيْْ ْؿ؟ َؿُٚفقا: اَْلؼَّ ُُ ُِقَِبِْؿ َؿُٚفقا: َمَٚذا َؿَٚل َربُّ ـْ ُؿ َع َظ إَِذا ُؾزِّ

 ًَ ٍض اف ًْ ُوُف َؾْقَق َب ًْ َذا َب َُ ِع َه ّْ ُق افسَّ ِع، َوُمْسَسِ ّْ ُق افسَّ ٚ ُمْسَسِ َٓ ًُ َّ َْٔس بُِر، َؾ َُ  -ِعُّ اف

ف ٍَ ِف  وَص ًِ َد َبْغَ َأَصٚبِ ٚ، َبدَّ َٓ ِف َؾَحَرَؾ ٍِّ َُ َُٔٚن بِ ٍْ َتُف،  -ُش ـْ ََتْ ٚ إَِػ َم َٓ ٔ َِ ِْ ُٔ َٜ َؾ َّ
ِِ َُ ُع اف َّ َْٔس َؾ

ٚ أَخ  َٓ ٔ َِ ِْ اَم ُثؿَّ ُي ، َؾُربَّ ـِ ِٚه َُ ِٚحِر َأِو اف ٚ َظَذ فَِسِٚن افسَّ َٓ َٔ
َِ ِْ َتُف، َحتَّك ُي ـْ ََتْ ُر إَِػ َم

ـَ  َٜ  فَأْدَر ٚ ِمَٚئ َٓ ًَ ِذُب َم ُْ ُف، َؾَٔ ـَ َٚهٚ َؿْبَؾ َأْن ُيْدِر ََ اَم َأْف ٚ، َوُربَّ َٓ َٔ
َِ ِْ ُٚب َؿْبَؾ َأْن ُي َٓ افنِّ

َْٔس َؿْد َؿَٚل  ُٚل: َأَف ََ ُٔ ، َؾ ٍٜ ْذَب َذاـَ ـَ َذا َو ـَ ِٜ افَّتِل شًّ ؟َفَْٚ َيْقَم  َّ
ِِ َُ َِْؽ اف ُق بِتِ َُٔهدَّ  َٝؾ

اَمءِ  ـَ افسَّ  .شِم

وقمغم يمّؾ وموقمتؼود أّّنؿ يعؾؿقن اًمغقى شمؽذيى ًمؾؼرآن يمام شمؼّدم ذم همػم آيي أّكف ٓ 

قمـ  شصحقحف»، وشمؽذيى اًمؼرآن يمػر، وهلذا روى مًؾؿ ذم هلليعؾؿ اًمغقى إٓ ا

َبؾ فف » :سمعض أزواج اًمـٌل  َْ ء ََلْ ُت ََٖفُف َظـ َرْ اًؾٚ َؾَس ـْ أَتك َظرَّ َم

ٜ َِ ْٔ ًِغ َف اًمعّراف سمػتح اعمفؿؾي وشمشديد اًمراء »: هلل. ىمول اعمـذري رمحف اشَصَلة َأْرَب

اًمعّراف هق اًمذي يّدقمل معرومي إمقر ». وىمول اًمٌغقي: شيموًمؽوهـ، وىمقؾ: اًمًوطمر

موت وأؾمٌوب يًتدل ِبو قمغم مقاىمعفو  يموعمنوق مـ اًمذي هىمف، ومعرومي سمؿؼدِّ

ؿ يموهـو مؽون اًمضوًّمي، وكحق ل اعمـجِّ  ، اكتفك.شذًمؽ، ومـفؿ مـ يًؿِّ
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:  هللىَموَل: ىَموَل رؾمقُل ا وقمـ أِّب مقؾمك إؿمعري 
ـٌ بِ » ِم ْٗ َٓ ُم ٍر، َو ـُ ََخْ َٜ ُمْدِم َّْ رواه اسمـ طمٌون  شع َرِحؿْحٍر، وٓ ؿٚضسِّ ٚفَٓ َيْدُخُؾ اجْلَ

ق سمف، واًمؽفوكي واًمتـجقؿ كقع شمٗمـ بٚفسحر»ومعـك: ، شصحقحف»ذم  ، أي مَصدِّ

حر، سمدًمقؾ ىمقًمف  ًِّ ْد »: مـ اًم ََ ـَ افُُّْجقِم َؾ ًٜ ِم َب ًْ ـْ اْؿَتَبَس ُص َم

ْحِر َزاَد َمٚ َزادَ  ـَ افسِّ ًٜ ِم َب ًْ  رواه أسمق داود واسمـ موضمف وهمػممهو. شاْؿَتَبَس ُص
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 الييب ى َٕ :عً البياٛ علٙ القبْز 

  (:2/667) هللزمحُ ا مطلهقال اإلماو  

ـْ َأِِّب  ، قَم ٍٍ ـِ ضُمَرْي ـِ اسْم ـُ هِمَقوٍث، قَم صَمـَو طَمْػُص سْم ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم طَمدَّ

ـْ ضَموسمٍِر، ىَموَل:  ، قَم سَمػْمِ َص اًْمؼَ   هللَّنَك َرؾُمقُل ا»اًمزُّ ، َأْن جُيَصَّ ؼْمُ

ٌْـَك قَمَؾْقفِ   .شَوَأْن ُيْؼَعَد قَمَؾْقِف، َوَأْن ُي

 ّ (:666/ ص 2ج) هللزمحُ ا مطلهقال اإلماو  

ـُ  ِِن قَمْؿُرو سْم ـُ َوْهٍى، َأظْمؼَمَ صَمـَو اسْم ـُ قَمْؿٍرو، طَمدَّ صَمـِل َأسُمق اًمطَّوِهِر َأمْحَُد سْم طَمدَّ

َيْ  ْٕ ـُ ؾَمِعقٍد ا صَمـِل َهوُروُن سْم ـُ احْلَوِرِث، ح وطَمدَّ صَمـِل قَمْؿُرو سْم ـُ َوْهٍى، طَمدَّ صَمـَو اسْم ، طَمدَّ كِمُّ

وِهِر  -احْلَوِرِث  صَمُف  -ذِم ِرَواَيِي َأِِّب اًمطَّ ، طَمدَّ  -َوذِم ِرَواَيِي َهوُروَن  -َأنَّ َأسَمو قَمكِمٍّ اهْلَْؿَداِِنَّ

 ٌَ ـِ قُم صَمُف ىَموَل: يُمـَّو َمَع وَمَضوًَمَي سْم ، طَمدَّ ـَ ؿُمَػلٍّ َ َأنَّ صُماَمَمَي سْم وِم سمُِروِدَس، وَمُتُقذمِّ ْقٍد سمَِلْرِض اًمرُّ

ًُ َرؾُمقَل ا َي، صُمؿَّ ىَموَل ؾَمِؿْع قِّ ًُ ِه وَم ٌَْقٍد سمَِؼؼْمِ ـُ قُم  هللَصوطِمٌى ًَمـَو، وَمَلَمَر وَمَضوًَمُي سْم

 :«ِقَيتَِفو ًْ  .شَيْلُمُر سمَِت

 ّ (:667 - 666ص ) أّٓطا هللزمحُ اقال  

ـُ حَيَْقك، وَ  صَمـَو حَيَْقك سْم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ ٌََي، َوُزَهػْمُ سْم ـُ َأِِّب ؿَمْق ىَموَل حَيَْقك:  -َأسُمق سَمْؽِر سْم

ظَمَراِن:  ْٔ َكو، َوىَموَل ا ـْ  -َأظْمؼَمَ ، قَم ًٍ ـِ َأِِّب صَموسمِ ـْ طَمٌِقِى سْم ـْ ؾُمْػَقوَن، قَم صَمـَو َويِمقٌع، قَم طَمدَّ

، ىَموَل: ىَموَل زِم قمَ  ؾََمِديِّ ْٕ ـْ َأِِّب اهْلَقَّوِج ا َٓ َأسْمَعُثَؽ قَمغَم َأِِّب َواِئٍؾ، قَم ـُ َأِِّب ـَموًمٍِى: َأ كِمُّ سْم

َٓ »؟  هللَمو سَمَعَثـِل قَمَؾْقِف َرؾُمقُل ا ْسَتُف َو َّ َّٓ َض ًٓ إِ َٓ َتَدَع ِِتَْثٚ َأْن 

ْيَتفُ  َّٓ َشقَّ ًؾٚ إِ ا ُمْؼِ  . شَؿْزً
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صَمـَو حَيَْقك وَ  ، طَمدَّ ٌَوِهكِمُّ ٍد اًْم ـُ ظَمالَّ صَمـِقِف َأسُمق سَمْؽِر سْم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، وطَمدَّ ُهَق اًْمَؼطَّوُن، طَمدَّ

َتَفو ًْ َّٓ ـَمَؿ َٓ ُصقَرًة إِ ؾْمـَوِد، َوىَموَل: َو صَمـِل طَمٌِقٌى، ِِبََذا اإْلِ  .طَمدَّ

  ُ( كالو حطً يف 94/ص 4)ج  «ىٔل األّطاز»ّللعّلام٘ الصْكاىٕ يف كتاب

  :هللشسحُ هلرا احلدٓح، قال زمحُ ا

َح سمَِذًمَِؽ َواًمظَّوِهُر َأنَّ َروْمَع اًمْ » ٌم، َوىَمْد َسَّ ٌُقِر ِزَيوَدًة قَمغَم اًْمَؼْدِر اعْمَْلُذوِن ومِقِف حُمَرَّ ُؼ

ُف هَمػْمُ حَمُْظقٍر  وومِِعلِّ َوَموًمٌِؽ، َواًْمَؼْقُل سمَِلكَّ ـْ َأْصَحوِب اًمشَّ َأْصَحوُب َأمْحََد َومَجَوقَمٌي ِم

َؾِػ َواخْلََؾِػ سماَِل َكِؽػٍم يَماَم  ًَّ ـْ اًم َموُم حَيَْقك َواعمَْْفِديُّ ذِم ًمُِقىُمققِمِف ِم ٌِ » ىَموَل اإْلِ َٓ  شاًْمَغْق

َٓ َيُؽقُن َدًمِقاًل إَذا يَموَن ذِم  ُؽقُت  ًُّ ـْ َذًمَِؽ، َواًم ُْؿ ؾَمَؽُتقا قَم َنَّ هَموَيَي َمو ومِقِف َأّنَّ ِٕ  : َيِصحُّ

ٌُقِر فَمـِّلٌّ  ِريُؿ َروْمِع اًْمُؼ ـِّقَِّي، َوََتْ ُُمقِر اًمظَّ ْٕ ا
(1)

ـْ رَ  ٌِ ، َوِم ًَ احْلَِدي اظِمِؾ ََتْ ٌُقِر اًمدَّ وْمِع اًْمُؼ

ٌُقِر  َوِذ اًْمُؼ ـْ اختِّ ٌُقِر، َوَأْيًضو ُهَق ِم ٌَُى َواعْمََشوِهُد اعْمَْعُؿقَرُة قَمغَم اًْمُؼ ًمِقَّو اًْمُؼ ًٓ َأوَّ ُدظُمق

ِلُّ  ـَ اًمـٌَّ وضِمَد، َوىَمْد ًَمَع ًَ ى  َم وَموقِمَؾ َذًمَِؽ يَماَم ؾَمَقْليِت، َويَمْؿ ىَمْد َهَ

ـْ  ؾْماَلُم، ِمـَْفو اقْمتَِؼوُد اجْلََفَؾِي  قَم ٌْؽِل هَلَو اإْلِ ـْ َمَػوؾِمَد َي قـَِفو ِم ًِ
ٌُقِر َوََتْ شَمْشِققِد َأسْمـَِقِي اًْمُؼ

َو ىَموِدَرٌة قَمغَم ضَمْؾِى اًمـَّْػِع َوَدوْمِع  وِر ًمِْْلَْصـَوِم: َوقَمُظَؿ َذًمَِؽ وَمَظـُّقا َأّنَّ هَلَو يَموقْمتَِؼوِد اًْمُؽػَّ

ِر  َ ٍِ َوَمْؾَجًل ًمِـََجوِح اعمََْطوًمِِى َوؾَمَلًُمقا ِمـَْفو اًميَّ  احْلََقاِئ
ِ
وَمَجَعُؾقَهو َمْؼِصًدا ًمَِطَؾِى ىَمَضوء

ُحقا ِِبَو َواؾْمَتَغوصُمقا ًَّ َ طَموَل َومَت وا إًَمْقَفو اًمرِّ ِْؿ، َوؿَمدُّ ـْ َرِبِّ ٌَوُد ِم َلًُمُف اًْمِع ًْ َوسمِوجْلُْؿَؾِي  َمو َي

ْ َيَدقُمقا ؿَمقْ  ُْؿ مَل و إّنَّ َّٓ وَمَعُؾقُه، وَمنِكَّ َْصـَوِم إ ْٕ قَُّي شَمْػَعُؾُف سمِو
ًْ اجْلَوِهؾِ و إًَمْقِف  هللًئو مِمَّو يَموَك َوإِكَّ

 َراضِمُعقَن. 

                                                        
يَماّل ًمقس سمظـّّل سمؾ ىمطعل ٓؾمتػووي إطموديٌ سمذًمؽ، واًمؼوئؾقن سمذًمؽ أظمطئقا، وكًلل اهلل  (3) 

 .أن يعػق قمـفؿ، وٓ جيقز أن يتٌعقا قمغم ظمطئفؿ

 )م(. [ىمؾً: حيقك اعمذيمقر وذاك اعمفدي مـ أئؿي اًمزيغ واًمضالل ومـ يمٌور اًمزيديي اعمٌتدقمي]
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ـْ َيْغَضُى  ُد َم َٓ دَمِ ـِقِع َواًْمُؽْػِر اًْمَػظِقِع  ـِ  هللَوَمَع َهَذا اعمُْـَْؽِر اًمشَّ ي َوَيَغوُر مَحِقًَّي ًمِؾدِّ

َٓ قمَ  ـْ احْلَـِقِػ  َٓ َمؾًِؽو، َوىَمْد شَمَقاَرَد إًَمْقـَو ِم َٓ َوِزيًرا َو َٓ َأِمػًما َو اًم َو َٓ ُمَتَعؾِّ وعمًِو َو

 
ِ
ء َٓ ـْ َهُم َٓ ُيَشؽُّ َمَعُف َأنَّ يَمثػًِما ِم ٌَوِر َمو  ظَْم ْٕ ًْ قَمَؾْقِف  اًمُؼٌقريلما َف َأْو َأيْمَثِرِهْؿ إَذا شَمَقضمَّ

ـْ ضِمَفِي ظَمْصِؿِف طَمؾَ  وَموضِمًرا، وَمنَِذا ىِمقَؾ ًَمُف سَمْعَد َذًمَِؽ: اطْمؾِْػ سمَِشْقِخؽ  هللَػ سمِوَ َيِؿلٌم ِم

َِدًمَّ  ْٕ ـْ َأسْملَمِ ا . َوَهَذا ِم َف سمِوحْلَؼِّ َل َوَأسَمك َواقْمؽَمَ ِي َوُمْعَتَؼِدَك اًْمَقزِمِّ اًْمُػاَلِِنِّ شَمَؾْعَثَؿ َوشَمَؾؽَّ

يَمُفْؿ ىَمْد سَمَؾَغ وَمْقَق  ِي قَمغَم َأنَّ ِذْ اًمَّ ٌُ  اًمدَّ ُف شَمَعومَم صَموِِنَ اصْمـلَْمِ َأْو صَموًمِ ـْ ىَموَل: إكَّ ِك َم ِذْ

ـْ اًْمُؽْػِر، َوَأيُّ   ًمِْْلِؾْماَلِم َأؿَمدُّ ِم
ٍ
ؾِِؿلَم، َأيُّ ُرْزء ًْ ـِ َوَيو ُمُؾقَك اعْمُ ي صَماَلصَمٍي، وَمَقو قُمَؾاَمَء اًمدِّ

ٌَوَدِة هَمػْمِ  ـْ قِم ـِ َأَضُّ قَمَؾْقِف ِم ي  هِلََذا اًمدِّ
ٍ
ؾُِؿقَن  ؟هللاسَماَلء ًْ ٌٍَي ُيَصوُب ِِبَو اعمُْ َوَأيُّ ُمِصق

ـْ إْكَؽوُر َهذَ  ْ َيُؽ ٌََي؟ َوَأيُّ ُمـَْؽٍر جَيُِى إْكَؽوُرُه إْن مَل ِ شَمْعِدُل َهِذِه اعمُِْصق
ٌَلمِّ ِك اًْم ْ ا اًمنمِّ

ًٌو  ؟َواضِم

ــو ًَ طَمقًّ ــ ــْق َكوَدْي ــَؿْعً ًَم ــْد َأؾْم  ًَمَؼ

ــوَءْت  ــو َأَو ــً ِِبَ ــوًرا َكَػْخ ــْق َك  َوًَم
 

ـْ شُمـَـــوِدي  َٓ طَمَقـــوَة عمَِـــ ـْ   َوًَمؽِـــ

ـــودِ  ــــُْػُخ ذِم َرَم ًَ شَم ـــ ـْ َأْك ـــ  .شَوًَمؽِ
 

  ىَٕ الييب  ًاختاذ القبْز مشاجدع: 

  (:1/377) هللزمحُ ا مطلهقال اإلماو  

ـُ إسِْمَراِهقَؿ  ٌََي، َوإؾِْمَحوُق سْم ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم َِِّب سَمؽْ  -طَمدَّ ِٕ ْػُظ  ٍر ىَموَل َواًمؾَّ

َكو، َوىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر:  ٌَْقِد ا -إؾِْمَحوُق: َأظْمؼَمَ ـْ قُم ، قَم ـُ قَمِديٍّ و سْم صَمـَو َزيَمِريَّ ـِ قَمْؿٍرو،  هللطَمدَّ سْم

ٌِْد ا ـْ قَم َة، قَم ـِ ُمرَّ ـْ قَمْؿِرو سْم َي، قَم ًَ ـِ َأِِّب ُأَكْق ـْ َزْيِد سْم ، ىَموَل:  هللقَم ـِ احْلَوِرِث اًمـَّْجَراِِنِّ سْم

صَمـِل ِلَّ  طَمدَّ ًُ اًمـٌَّ ٌَْؾ َأْن َيُؿقَت سمَِخْؿٍس،  ضُمـَْدٌب، ىَموَل: ؾَمِؿْع ىَم

ْؿ َخٌِِٔؾ، َؾِ٘نَّ ا هللإِِّنِّ َأْبَرُأ إَِػ ا»َوُهَق َيُؼقُل:  ُُ قَن ِِل ِمْْ ُُ َذِِّن  هللَأْن َي َ َٚػ َؿِد اَّتَّ ًَ َت

ُٝ ُمتَّخِ  ْْ ـُ َذ إِْبَراِهَٔؿ َخًَِِٔل، َوَفْق  َ اَم اَّتَّ ـَ ٍر َخًَِِٔل،  ُْ ْذُت َأَبٚ َب َ َّتَّ َٓ تِل َخًَِِٔل  ـْ ُأمَّ ًذا ِم

ْؿ َمَسِٚجَد،  ِٓ ٔ ْؿ َوَصِْٚلِ ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ُٕقا َيتَِّخُذوَن ُؿُبقَر َأ ٚ ـَ ْؿ  ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  َٓ َوإِنَّ َم َخًَِِٔل، َأ
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ـْ َذفَِؽ  ْؿ َظ ـُ ُبقَر َمَسِٚجَد، إِِّنِّ َأْْنَٚ َُ َٓ َؾََل َتتَِّخُذوا اْف  .شَأ

  (:1/405) هللزمحُ ا أمحداإلماو قال  

ٌِْد  ـْ قَم ـْ ؿَمِؼقٍؼ، قَم ـِ َأِِّب اًمـَُّجقِد، قَم ـْ قَموِصِؿ سْم صَمـَو َزاِئَدُة، قَم صَمـَو ُمَعوِوَيُي، طَمدَّ طَمدَّ

ًُ َرؾُمقَل اهللا ـْ »َيُؼقُل:   هلل، ىَموَل: ؾَمِؿْع اِر افَِّْٚس َم ـْ ِذَ إِنَّ ِم

َٚٔ ُٜ َوُهْؿ َأْح َٚظ ُف افسَّ ـُ ُبقَر َمَسِٚجَد ُتْدِر َُ ـْ َيتَِّخُذ اْف  .شٌء، َوَم

إمم ىمقًمف:  -شمعؾقؼو  -( 31/34(، واًمٌخوري )4/1168وىمد أظمرضمف مًؾؿ )

 .شوهؿ أحٔٚء»

 هذا طمديٌ طمًـ، ومعوويي هق اسمـ قمؿرو.

  (:1/435) هللزمحُ ا أمحدقال اإلماو  

ـِ  مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم صَمـَو َزاِئَدُة،سمـ مفدي طَمدَّ  ف.سمِ  ، طَمدَّ

/ص 4)ج شيمشػ إؾمتور»(، واًمٌزار يمام ذم 9/136وأظمرضمف أسمق يعغم )ج

 (.1/34) شاًمصحقح اعمًـد ممو ًمقس ذم اًمصحقحلم»(، اكظر: 343

 (.304)ص  شاعمقارد»وىمد رواه اسمـ طمٌون يمام ذم 

وإؾمـوده  شاًمؽٌػم»رواه اًمطؼماِن ذم »(: 17/ص1)ج شاعمجؿع»وىمول اهلقثؿل ذم 

رواه اًمٌزار سمنؾمـوديـ أطمدمهو قموصؿ اسمـ ِبدًمي »(: 8/31. وىمول أيًضو: )جشطمًـ

 .شوهق صمؼي وومقف وعػ

ؾمـده »: شاىمتضوء اًمٍماط اعمًتؼقؿ»ذم  هللوىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رمحف ا

 .شضمقد

  ـِ اعمُِْغػَمِة،  (:246/ ص2ج) هللزمحُ ا أمحدقال اإلماو ـْ مَحَْزَة سْم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم طَمدَّ
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ـْ ؾُمَفْقِؾ سمْ  ِلِّ قَم ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم ـْ َأسمِقِف، قَم : ـِ َأِِّب َصوًمٍِح، قَم
ي َوَثًْٚفِٓا» ْؾ َؿْزِ ًَ َٓ ََتْ ـَ اُيًَبد ؿَّ  ًَ ْؿ َمَسِٚجَد  هلل، َف ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ُذوا ُؿُبقَر َأ َ  .شَؿْقًمٚ اَّتَّ

 هذا طمديٌ طمًـ.

ًمقس سمف سملس، »: رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ محزة سمـ اعمغػمة، وىمد ىمول اسمـ معلم

 .ششهتذيى اًمتفذيى»يمام ذم  شاًمثؼوت»وذيمره اسمـ طمٌون ذم 

 ٚاختاذ القبْز مشاجد مً سيً الَْٔد ّاليصاز: 

  (:1/531) هللزمحُ ا البدازٖقال اإلماو  

صَمـَ  ـُ ؾَماَلٍم، ىَموَل طَمدَّ ُد سْم ـْ َأسمِق: و حُمَؿَّ ـِ قُمْرَوَة، قَم ـْ ِهَشوِم سْم ٌَْدُة، قَم َكو قَم ـْ َأظْمؼَمَ ِف، قَم

ًي َرَأهْتَو سمَِلْرِض   هللقَموِئَشَي، َأنَّ ُأمَّ ؾَمَؾَؿَي، َذيَمَرْت ًمَِرؾُمقِل ا ًَ يَمـِق

َقِر، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا ـَ اًمصُّ ٌََشِي ُيَؼوُل هَلَو َموِرَيُي، وَمَذيَمَرْت ًَمُف َمو َرَأْت ومِقَفو ِم  هللاحلَ

 :«ْبُد اف ًَ ُؿ اف ِٓ ُجُؾ ُأوَفئَِؽ َؿْقٌم إَِذا َمَٚت ؾِٔ ٚفُِح، َأِو افرَّ هَّ

ِؼ ِظَْْد  ِْ اُر اَْل َقَر، ُأوَفئَِؽ ِذَ َؽ افهُّ ِْ ُروا ؾِِٔف تِ ِه َمْسِجًدا، َوَصقَّ ٚفُِح، َبَْْقا َظَذ َؿْزِ افهَّ

 .شهللا

  (، فكال:524 - 523ّتَكدَّو عيد البدازٖ )ص  

صَمـَو حَيَْقك،طم ـُ اعمَُثـَّك، ىَموَل: طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ ِهَشوٍم، دَّ ... صُمؿَّ ؾموق احلديٌ، قَم

يً وومقف:  ًَ ٌََي، َوُأمَّ ؾَمَؾَؿَي َذيَمَرشَمو يَمـِق ( 176 - 3/174... ورواه مًؾؿ )َأنَّ ُأمَّ طَمٌِق

 سمِذيمر أم طمٌقٌي وأم ؾمؾؿي أيًضو.

 (.43 / ص6 وأظمرضمف أمحد )ج
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 (:1/532تعاىل )ج هللّقال البدازٖ زمحُ ا  

صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، ٌَْقُد ا طَمدَّ ِِن قُم ، َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم ٌِْد  هللىَموَل: َأظْمؼَمَ ـُ قَم سْم

ٌَْد ا هللا ٌََي، َأنَّ قَموِئَشَي، َوقَم ـِ قُمْت ٌَّوٍس، ىَموَٓ: عمََّو َكَزَل سمَِرؾُمقِل ا هللسْم ـَ قَم  هللسْم

  َّـْ ـَمِػَؼ َيْطَرُح ََخِقَصًي ًَمُف قَمغَم َوضْمِفِف، وَمنَِذا اهْمَتؿ ِِبَو يَمَشَػَفو قَم

ُٜ ا»َوضْمِفِف، وَمَؼوَل َوُهَق يَمَذًمَِؽ:  َْ ًْ ْؿ  هللَف ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ُذوا ُؿُبقَر َأ َ قِد َوافََّْهَٚرى، اَّتَّ ُٓ َٔ َظَذ اف

ُر َمو َصـَُعقا شَمَسِٚجَد   .حُيَذِّ

وأظمرضمف اًمٌخوري ذم قمّدة مقاوع، مـفو مو هق قمـ اسمـ قمٌوس، ومـفو مو هق 

 قمـ قموئشي.

 (.3/177ًؾؿ )وأظمرضمف م

 (.6/14، 3/138وأظمرضمف أمحد )

 (:1/532) هللقال البدازٖ زمحُ ا  

ٌُْد ا صَمـَو قَم قِِّى،  هللطَمدَّ ًَ ـِ اعُم ـْ ؾَمِعقِد سْم ـِ ؿِمَفوٍب، قَم ـِ اسْم ـْ َموًمٍِؽ، قَم َؾَؿَي، قَم ًْ ـُ َم سْم

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرؾُمقَل ا قَد، ا هللَؿَٚتَؾ ا»ىَموَل:   هللقَم ُٓ َٔ ُذوا اف َ َّتَّ

ْؿ َمَسِٚجَد  ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ  .شُؿُبقَر َأ

قِِّى (: 3/176وأظمرضمف مًؾؿ ) ًَ ـِ اعمُْ ـْ ؾَمِعقِد سْم ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة،قَم  مثؾف. ، قَم

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ ( مـ ـمريؼ يزيد سمـ إَصؿِّ 177و)ص  ـَ ا»، سمِؾْػظ: قَم ًَ قَد  هللَف ُٓ َٔ اف

 .شَوافََّْهَٚرى...

 (:3/200تعاىل ) هللقال البدازٖ زمحُ ا  

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ـْ  هللطَمدَّ ـْ قُمْرَوَة، قَم اُن، قَم ـْ ِهاَلٍل ُهَق اًمَقزَّ ٌَوَن، قَم ـْ ؿَمْق ـُ ُمقؾَمك، قَم سْم



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  17

 

ِلِّ قَموِئَشَي  ـِ اًمـٌَّ ىَموَل ذِم َمَرِوِف اًمَِّذي َموَت ومِقِف:  ، قَم

ـَ ا» ًَ بِ  هللَف ْٕ ُذوا ُؿُبقَر َأ َ قَد َوافََّْهَٚرى، اَّتَّ ُٓ َٔ ْؿ َمْسِجًدااف ِٓ : َوًَمْقَٓ َذًمَِؽ شَٔٚئِ ًْ ، ىَموًَم

ِجًدا ًْ ُه هَمػْمَ َأِنِّ َأظْمَشك َأْن ُيتََّخَذ َم سَْمَرُزوا ىَمؼْمَ َٕ. 

 (.144، 313، 6/80(، وأمحد )3/176رواه مًؾؿ )

 (:1/195تعاىل ) هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا  

صَمـَو إسِْمرَ  ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم ـِ طَمدَّ ـُ ؾَمُؿَرَة سْم صَمـَو ؾَمْعُد سْم ـُ َمْقُؿقٍن، طَمدَّ اِهقُؿ سْم

ِلُّ  َؿ سمِِف اًمـٌَّ ٌَْقَدَة، ىَموَل: آظِمُر َمو شَمَؽؾَّ ـْ َأِِّب قُم ـْ َأسمِقِف، قَم : ضُمـُْدٍب، قَم
قا َأنَّ ِذَ » ُّ َِ َرِب، َواْظ ًَ ـْ َجِزيَرِة اْف َْٕجَراَن ِم َجِٚز، َوَأْهِؾ  اَر َأْخِرُجقا َُيُقَد َأْهِؾ اْْلِ

ْؿ َمَسِٚجَد  ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ُذوا ُؿُبقَر َأ َ ـَ اَّتَّ  .شافَِّْٚس افَِّذي

 أّٓطا: هللّقال زمحُ ا  

ـِ ؾَمُؿَرَة، ـْ ؾَمْعِد سْم ـُ َمْقُؿقٍن، قَم صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم ، طَمدَّ يُّ سَمػْمِ صَمـَو َأسُمق َأمْحََد اًمزُّ ... سمِِف. طَمدَّ

ُبقَر َمَسِٚجَد »، وآظمره: ش...َأْن َأْخِرُجقا»: هَمػْمَ َأنَّ ومِقفِ  َُ ـَ َيتَِّخُذوَن اْف  .شافَِّذي

 هذا طمديٌ صحقح، وحيقك سمـ ؾمعقد هق اًمؼطَّون.

َؼف اسمـ  وإسمراهقؿ سمـ مقؿقن قمـ احلـوط اعمعروف سموًمـخوس مقمم آل ؾمؿرة، وصمَّ

 .ششمعجقؾ اعمـػعي»، اكظر: شحمّؾف اًمصدق»معلم، وىمول أسمق طموشمؿ: 

شمعجقؾ »، واكظر: شصمؼي»ىمول اًمـًوئل:  وؾمعد سمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب اًمػزاري،

 أيضو. شاعمـػعي

  (:5/325) «دلنع الصّاٜد»قال اهلٔجنٕ يف  

رواه أمحد واًمطؼماِن سملؾموكقد  ورضمول ـمريؼلم مـفو صمؼوت متصؾ إؾمـودمهو، »
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 .شورواه أسمق يعغم

 ( 2/28ّقال اهلٔجنٕ أّٓطا:)  

ـَ ا»رواه اًمٌزار، ورضمول صمؼوت، وومقف: » ًَ َٔ  هللَف ُذوا ُؿُبقَر اف َ قَد َوافََّْهَٚرى، اَّتَّ ُٓ

ْؿ َمْسِجًدا ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ـْ َأْرِض اِْلَجٚزِ »، ىمول: وأطمًٌف ىمول: شَأ قَد ِم ُٓ َٔ  .شَأْخِرُجقا اف

 (:1/528) هللقال البدازٖ زمحُ ا  

اَلِة ذِم اعمََؼوسمِرِ »  سَموُب يَمَراِهَقِي اًمصَّ

قَ  صَمـَو حَيْ ٌد، ىَموَل: طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم ٌَْقِد اطَمدَّ ـْ قُم ـِ  هللك، قَم ِِن َكوومٌِع، قَم ـِ قُمَؿَر، ىَموَل: َأظْمؼَمَ سْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـِ قُمَؿَر، قَم ْؿ »ىَموَل:  اسْم ُُ ـْ َصََلتِ ْؿ ِم ُُ ُٔقتِ ُِقا يِف ُب ًَ اْج

 .ششَوَٓ َتتَِّخُذوَهٚ ُؿُبقًرا

 (.419 - 3/418وأظمرضمف مًؾؿ )

 (:1/539تعاىل ) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا  

ـْ ؾُمَفْقٍؾ، طَم  ، قَم ـِ اًْمَؼوِريُّ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم صَمـَو َيْعُؼقُب َوُهق اسْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق دَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـْ َأسمِقِف، قَم ُِقا »، ىَموَل:  هللقَم ًَ َٓ ََتْ

ـَ افْ  ُر ِم ٍِ
َْٔىَٚن َيْْ ٚبَِر، إِنَّ افنَّ ََ ْؿ َم ُُ ُٔقَت َرةِ ُب ََ َرُأ ؾِِٔف ُشقَرُة اْفَب َْ ِٝ افَِّذي ُت

ْٔ  .شَب

أمر سمجعؾ رء  وضمف اًمدًٓمي مـ هذيـ احلديثلم أّن اًمـٌل 

 مـ اًمـقاومؾ ذم اًمٌققت، وٓ هتجر مـ اًمصالة يمام هتجر اعمؼوسمر.

 (: 2/668) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا 

صمَ  ، طَمدَّ ْعِديُّ ًَّ ـُ طُمْجٍر اًم صَمـِل قَمكِمُّ سْم ـْ وطَمدَّ ـِ ضَموسمٍِر، قَم ـِ اسْم ؾٍِؿ، قَم ًْ ـُ ُم ـَو اًْمَقًمِقُد سْم

ٌَْقِد ا ـِ قُم ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللسُمْنِ سْم ـْ َأِِّب َمْرصَمٍد اًْمَغـَِقيِّ ـْ َواصمَِؾَي، قَم  هلل، قَم
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 :«ٚ َٓ ْٔ ُِّقا إَِف َٓ ُتَه ُبقِر، َو َُ ُِِسقا َظَذ اْف  .شَٓ ََتْ

سمِقعِ  ـُ اًمرَّ ـُ سْم ًَ صَمـَو طَم ـِ َيِزيَد،  وطَمدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ٌَوَرِك، قَم ـُ اعمُْ صَمـَو اسْم ، طَمدَّ ٌََجكِمُّ اًْم

ٌَْقِد ا ـِ قُم ـْ سُمْنِ سْم ـْ َأِِّب هللقَم ؾَْمَؼِع، قَم ْٕ ـِ ا ـْ َواصمَِؾَي سْم ، قَم ِِنِّ َٓ ـْ َأِِّب إِْدِريَس اخْلَْق ، قَم

ًُ َرؾُمقَل ا ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ُِّقا إَِػ »قُل: َيؼُ   هللَمْرصَمٍد اًْمَغـَِقيِّ َٓ ُتَه

ٚ َٓ ْٔ َِ ُِِسقا َظ َٓ ََتْ ُبقِر، َو َُ  .شاْف

يعـل اًمٌخوري  -ىمول حمؿد »وىمول:  ،( قمغم اًمقضمفلم1/167ورواه اًمؽممذي )

قمـ أِّب إدريس »: وطمديٌ اسمـ اعمٌورك ظمطل، أظمطل ومقف اسمـ اعمٌورك وزاد ومقف: -

روى همػم واطمد قمـ قمٌد  سمـ واصمؾي، هؽذا هلل، وإكام هق سمن سمـ قمٌقد اشاخلقِٓن

ىمد  هلل، وسمن سمـ قمٌقد اشقمـ أِّب إدريس»اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضموسمر، وًمقس ومقف: 

 اهـ. شؾمؿع مـ واصمؾي سمـ إؾمؼع

 (.1119رىمؿ ح  1/116وأظمرج أسمق داود أصقب اًمطريؼلم )

  هرا ويستثهى مو الههي عو الصالة يف املقربة صالة اجلهاشة، ملا وزد يف ذلك مو

 األحاديث:

 (:3/117تعاىل ) هللقال البدازٖ زمحُ ا  

ـِ  ، قَم ْعٌِلِّ ـِ اًمشَّ ، قَم ٌَوِِنِّ ْق ـْ َأِِّب إؾِْمَحوَق اًمشَّ َكو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، قَم ٌد، َأظْمؼَمَ صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ٌَّوٍس  ـِ قَم وٌن يَموَن َرؾُمقُل ااسْم ًَ   هلل، ىَموَل: َموَت إِْك
وُه، وَمَؼوَل: َيُعقُدُه، وَماَمَت سمِوًمؾَّْقِؾ، وَمَدوَمـُ  ٌََح َأظْمؼَمُ ْؿ َأْن »قُه ًَمْقاًل، وَمَؾامَّ َأْص ُُ ًَ َمٚ َمَْ

قِِّن؟ ُّ
ِِ ًْ ُه  شُت ًْ فُمْؾَؿٌي َأْن َكُشؼَّ قَمَؾْقَؽ وَمَلشَمك ىَمؼْمَ ْقُؾ وَمَؽِرْهـَو، َويَموَك ىَموًُمقا: يَموَن اًمؾَّ

 .وَمَصغمَّ قَمَؾْقفِ 

، ورواه مًؾؿ (1/104وىمد رواه سموظمتصور قمـ اًمشعٌل، قمـ اسمـ قمٌوس، ذم )
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 (.648/ 1)ج

 (:205 - 3/204) هللقال البدازٖ زمحُ ا  

ـْ َأِِّب  ـْ َأِِّب َراومٍِع، قَم ، قَم ًٍ ـْ صَموسمِ ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ اًمَػْضِؾ، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ِجَد، يَموَن َيُؽقُن ذِم اعمَ  -َأِو اْمَرَأًة  -: َأنَّ َأؾْمَقَد َرضُماًل ُهَرْيَرَة  ًْ ِجِد َيُؼؿُّ اعمَ ًْ

ِلُّ  ْ َيْعَؾُؿ اًمـٌَّ ًََؾ »سمَِؿْقشمِِف، وَمَذيَمَرُه َذاَت َيْقٍم وَمَؼوَل:  وَماَمَت َومَل َمٚ َؾ

َسُٚن؟ ْٕ قِِّن؟»، ىَموَل: هللىَموًُمقا: َموَت َيو َرؾُمقَل ا شَذفَِؽ اإِل ُّ ُت ْٕ ُف يَموَن  شَأَؾََل آَذ وَمَؼوًُمقا: إِكَّ

ُتفُ  -يَمَذا َويَمَذا  هِ »ىَموَل: وَمَحَؼُروا ؿَمْلَكُف، ىَموَل:  - ىِمصَّ ُه وَمَصغمَّ  شَؾُدفُّقِِّن َظَذ َؿْزِ وَمَلشَمك ىَمؼْمَ

 .قَمَؾْقفِ 

 (.441- 3/441وىمد رواه )

ًٜ َظَذ »(، سمـحقه، وومقف: 649/ص1رواه مًؾؿ )ج َّ ِْ ُِقَءٌة ُط ْ ُبقَر ََم َُ إِنَّ َهِذِه اْف

ٚ، َوإِنَّ ا َٓ
ُرَهٚ ْلَُ   هللَأْهِِ ؿْ ُيَْقِّ ِٓ ْٔ َِ  .شْؿ بَِهََلِِت َظ

 (.1/141ورواه أمحد سمدون اًمزيودة )

 ( 2/659قال اإلماو مطله:)  

ـْ  ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع صَمـَو هُمـَْدٌر، طَمدَّ ، طَمدَّ وِملُّ ًَّ ـِ قَمْرقَمَرَة اًم ِد سْم ـُ حُمَؿَّ صَمـِل إسِْمَراِهقُؿ سْم وطَمدَّ

ـْ َأَكٍس:  ، قَم ًٍ ـْ صَموسمِ ِفقِد، قَم ـِ اًمشَّ ِلَّ »طَمٌِقِى سْم َصغمَّ قَمغَم  َأنَّ اًمـٌَّ

 .شىَمؼْمٍ 

 (: 48/ص 4تعاىل )ج هللقال البَٔكٕ زمحُ ا 

ٌِْد ا َكو َأسُمق قَم ٌَّوسِ  هللَوَأظْمؼَمَ صَمـَو َأسُمق اًْمَع ـُ َأسمِك قَمْؿٍرو ىَموَٓ طَمدَّ  :احْلَوومُِظ َوَأسُمق ؾَمِعقِد سْم

ـُ ؾُمَؾقْ  سمِقُع سْم صَمـَو اًمرَّ ـُ َيْعُؼقَب طَمدَّ ُد سْم صَمـِك إَْوَزاقِمكُّ حُمَؿَّ ـُ سَمْؽٍر طَمدَّ نْمُ سْم
صَمـَو سمِ اَمَن طَمدَّ

ـِ طُمـَْقٍػ إَْكَصوِرىِّ َأنَّ سَمْعَض  ـِ ؾَمْفِؾ سْم ـْ َأسمِك ُأَموَمَي سْم ـُ ؿِمَفوٍب قَم كِك اسْم َأظْمؼَمَ
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هُ   هللَأْصَحوِب َرؾُمقِل ا قَمَؾْقِف َوآًمِِف  هللَصغمَّ ا هللَأنَّ َرؾُمقَل ا :َأظْمؼَمَ

ٌَُع ضَمـَوِئَزُهْؿ َوَٓ ُيَصغمِّ َوؾَمؾَّ  ؾِِؿلَم َوُوَعَػوِئِفْؿ َوَيْت ًْ ويِملِم اعمُْ ًَ َؿ يَموَن َيُعقُد َمْرَى َم

هُ  ـْ َأْهِؾ اًْمَعَقامِم ـَموَل ؾَمَؼُؿَفو وَمَؽوَن َرؾُمقُل ا ،قَمَؾْقِفْؿ َأطَمٌد هَمػْمُ ؽِقـًَي ِم ًْ  هللَوَأنَّ اْمَرَأًة ِم

  َـْ طَمَي َلُل قَمـَْفو َم ًْ ـْ ضِمػَماِّنَو َوَأَمَرُهْؿ َأْن َٓ َيْدومِـُقَهو إِْن َي َهو ِم

ًْ شمِْؾَؽ اعمَْْرَأُة ًَمْقالً  َق و َمَع  ،طَمَدَث ِِبَو طَمَدٌث وَمُقَصغمِّ قَمَؾْقَفو وَمُتُقومِّ وَموطْمَتَؿُؾقَهو وَمَلشَمْقا ِِبَ

ِجِد َرؾُمقِل ا ًْ َ   هللاجْلَـَوِئِز َأْو ىَموَل َمْقِوَع اجْلَـَوِئِز قِمـَْد َم ًمُِقَصغمِّ

يَماَم َأْمَرُهْؿ. وَمَقضَمُدوُه ىَمْد َكوَم سَمْعَد َصاَلِة   هللقَمَؾْقَفو َرؾُمقُل ا

ُدوا َرؾُمقَل ا  وَمَؽِرُهقا َأْن ُُّيَجِّ
ِ
ـْ َكْقِمِف وَمَصؾَّْقا قَمَؾْقَفو  هللاًْمِعَشوء  ،ِم

ٌََح َرؾُمقُل ا صُمؿَّ اْكَطَؾُؼقا ِِبَو. ُه ؾَمَلَل قَمـْفَ   هللوَمَؾامَّ َأْص ـْ طَمَيَ و َم

ُدوا َرؾُمقَل ا ُْؿ يَمِرُهقا َأْن ُُّيَجِّ َهو َوَأّنَّ وُه ظَمؼَمَ ـْ ضِمػَماِّنَو وَمَلظْمؼَمُ  هللِم

 هللهَلَو وَمَؼوَل هَلُْؿ َرؾُمقُل ا : « ُتُؿ؟ ِْ ًَ َ َؾ َوَِل

قا َُ َىِِ ْٕ َهو   هلل. وَموْكَطَؾُؼقا َمَع َرؾُمقِل اشا طَمتَّك ىَموُمقا قَمغَم ىَمؼْمِ

قا  اَلِة قَمغَم اجْلَـَوِئِز وَمَصغمَّ   هللَوَراَء َرؾُمقِل اوَمَصػُّ يَماَم ُيَصػُّ ًمِؾصَّ

ُ قَمغَم اجْلَـَوِئِز.  هللقَمَؾْقَفو َرؾُمقُل ا َ َأْرسَمًعو يَماَم ُيَؽؼمِّ  َويَمؼمَّ

احلويمؿ،  هللاحلوومظ هق حمؿد سمـ قمٌد ا هللهذا طمديٌ صحقح، وأسمق قمٌد ا

(: 37/361) شؾمػم أقمالم اًمـٌالء» . ىمول ومقف اًمذهٌل ذمشاعمًتدرك»صوطمى 

 اهـ. شاإلموم احلوومظ اًمـوىمد اًمعالمي ؿمقخ اعمحدصملم...»

وأسمق ؾمعقد سمـ أِّب قمؿرو هق حمؿد سمـ مقؾمك سمـ اًمػضؾ اًمصػمذم اًمـقًوسمقري، 

 .شاًمشقخ اًمثؼي اعملمقن»( سمـ37/140) شاًمًػم»وصػف اًمذهٌل ذم 

ث، » وأسمق اًمعٌوس حمؿد سمـ يعؼقب، هق إصّؿ، ىمول اًمذهٌل: اإلموم اعمحدِّ

 (.34/441) شاًمًػم»اهـ اعمراد مـ  شمًـد اًمعٍم، رطمؾي اًمقىمً...
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 وسمؼقي رضمول اإلؾمـود صمؼوت.

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱّٰهذا وًمؾؼٌقريلم ؿمٌفي، وهل ىمقًمف شمعومم: 
. ىموًمقا: وموختوذ اعمًوضمد قمغم اًمؼٌقر ]اًمؽفػ[  ِّ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ضموئز ذم ذع مـ ىمٌؾـو، وهق ذع ًمـو مو مل يـًخ.

 اجلىاب على هره الشبهة مو أوجه: و 

أّن هذا ومعؾ ىمقم أصحوب اًمؽفػ، وىمد ىمول أصحوب اًمؽفػ:  األّل:

، ومؿـ ادقمك أّّنؿ ىمد [34]اًمؽفػ:    ِّمك لك خك حك جك  مقٱّٰ

أؾمؾؿقا سمعد اقمتزال أهؾ اًمؽفػ، ومنكام يعتؿد قمغم ىمصص إهائقؾقي، ومـ إدًّمي 

 يل ىل مل خل ٱّٰ قْلُ تعاىل:قمغم أن ىمقمفؿ سموىمقن قمغم يمػرهؿ، 
، واًمذي ٓ يعؾؿ أّن [13]اًمؽفػ:   ِّ خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم

 طمّؼ وأّن اًمًوقمي ٓ ريى ومقفو ًمقس سمؿًؾؿ. هللوقمد ا

ًمق ؾمؾَّؿـو أّّنؿ مًؾؿقن، ومؿـ أيـ ًمـو أّن ذقمفؿ يٌقح هلؿ ذًمؽ؟ أٓ  الجاىٕ:

 جيقز أّّنؿ اضمتفدوا وأظمطئقا.

هـو سمنمقمـو، ومؼد شمقاشمرت ًمق ؾمؾَّؿـو أكف ذع عمـ ىمٌؾـو ومفق مـًقخ  الجالح:

سموًمـفل قمـ اختوذ اًمؼٌقر مًوضمد،   هللإطموديٌ قمـ رؾمقل ا

مـ طمديٌ قموئشي  شاًمصحقحلم»وموقمؾف، يمام ذم  وًمعـ اًمـٌل 

(1)
. 

                                                        
 واكظر ذم اجلقاب قمغم هذه اًمشٌفي: (3) 

= 
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 (: 372/ص 13)ج هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 .[]اًمـًوء  ِّ  من خن حن جن مم ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا

: احلَْؿُد َوىَمو ًْ ـْ قَموِئَشَي ىَموًَم ـْ قُمْرَوَة، قَم ـْ مَتِقٍؿ، قَم اًمَِّذي َوؾِمَع  هللَل إقَْمَؿُش، قَم

ِلِّ  هللؾَمْؿُعُف إَْصَقاَت، وَمَلْكَزَل ا  ىل مل خل ٱّٰ: شَمَعومَم قَمغَم اًمـٌَّ
 .[3]اعمجودًمي:   ِّ مم خم حم جم يل

صَمـَو مَحَّوُد  ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـْ طَمدَّ ـْ َأِِّب قُمْثاَمَن، قَم ـْ َأيُّقَب، قَم ـُ َزْيٍد، قَم سْم

ِلِّ  َكو،  َأِِّب ُمقؾَمك، ىَموَل: يُمـَّو َمَع اًمـٌَّ ْ ذِم ؾَمَػٍر، وَمُؽـَّو إَِذا قَمَؾْقَكو يَمؼمَّ

ًً »وَمَؼوَل:  ٔ ِّ ْؿ َٓ َتْدُظقَن َأَصؿَّ َوَٓ َؽٚئًِبٚ، َتْدُظقَن َش ُُ َّٕ ْؿ، َؾِ٘ ُُ ِس ٍُ ْٕ قا َظَذ َأ ًُ ٚ اْرَب

َّٓ سمِوشَبِهًرا َؿِريًبٚ َة إِ ، وَمَؼوَل زِم: هلل، صُمؿَّ َأشَمك قَمكَمَّ َوَأَكو َأىُمقُل ذِم َكْػِز: َٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمقَّ

َّٓ بِٚ هللَيٚ َظْبَد ا» َة إِ ٍْٔس، ُؿْؾ َٓ َحْقَل َوَٓ ُؿقَّ ـَ َؿ ، هللْب ِٜ
ُْقِز اجَلَّْ ـُ ـْ  ٌْْز ِم ـَ  َٚ َأْو  -، َؾِْ٘نَّ

 .ش-َٓ َأُدفَُّؽ بِِف َؿَٚل أَ 

ـْ َأِِّب  ـْ َيِزيَد، قَم ِِن قَمْؿٌرو، قَم ـُ َوْهٍى، َأظْمؼَمَ صَمـِل اسْم ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

ٌَْد ا ، ؾَمِؿَع قَم يَؼ  هللاخلػَْمِ دِّ ـَ قَمْؿٍرو، َأنَّ َأسَمو سَمْؽٍر اًمصِّ ِلِّ سْم ، ىَموَل ًمِؾـٌَّ

ْؿـِ هلل: َيو َرؾُمقَل ا ُؿِؾ »ل ُدقَموًء َأْدقُمق سمِِف ذِم َصاَليِت، ىَموَل: ، قَمؾِّ

ـْ ِظِْْدَك فِٓا ْر ِِل ِم ٍِ ، َؾْٚؽ َٝ ْٕ َّٓ َأ ُٕقَب إِ ُر افذُّ ٍِ ٌْ ثًِرا، َوَٓ َي ـَ اًم  ِْ ِز ُط ٍْ َٕ  ُٝ ّْ َِ ؿَّ إِِّنِّ َط

                                                        
= 

 .(1/391) ًمؾحوومظ اسمـ رضمى احلـٌكم شومتح اًمٌوري ذح صحقح اًمٌخوري» -3

)شمػًػم ؾمقرة احلجر(،  ًمؾعالمي اًمشـؼقطل شاًمؼرآن سموًمؼرآن أوقاء اًمٌقون ذم إيضوح» -1

 )م(. وهمػممهو
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ِحٔؿُ  قُر افرَّ ٍُ ٌَ َٝ اف ْٕ َؽ َأ َّٕ َرًة إِ ٍِ ٌْ  .شَم

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـُ ُيقؾُمَػ،  هللطَمدَّ ـِ ؿِمَفوٍب، سْم ـِ اسْم ِِن ُيقُكُس، قَم ـُ َوْهٍى، َأظْمؼَمَ َكو اسْم َأظْمؼَمَ

صَمـِل قُمْرَوُة، َأنَّ قَموِئَشَي  صَمْتُف، ىَموَل اًمـٌَِّلُّ طَمدَّ إِنَّ »: ، طَمدَّ

يَؾ  َٚداِِّن َؿَٚل: إِنَّ ا ِجْزِ َْٔؽ  هللَٕ َِ وا َظ َع َؿْقَل َؿْقِمَؽ َوَمٚ َردُّ ِّ  .شَؿْد َش

 (:383/ص 13 )ج هللُ اقال البدازٖ زمح 

 .[18]آل قمؿران:   ِّ جكحك مق حق ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا

 .[336]اعموئدة:   ِّ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ٱَّٰوىَمْقًمِِف ضَمؾَّ ِذيْمُرُه: 

ـْ  ـْ ؿَمِؼقٍؼ، قَم صَمـَو إقَْمَؿُش، قَم صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ ـِ هِمَقوٍث، طَمدَّ ـُ طَمْػِص سْم صَمـَو قُمَؿُر سْم طَمدَّ

ِلِّ هللِد اقَمٌْ  ـِ اًمـٌَّ ـَ ا»، ىَموَل: ، قَم ـْ َأَحٍد َأْؽَرُ ِم ـْ َأْجِؾ هللَمٚ ِم ، ِم

ـَ ا ِْٔف ادَْدُح ِم َّٛ إَِف َقاِحَش، َوَمٚ َأَحٌد َأَح ٍَ َم اف  .شهللَذفَِؽ َحرَّ

ـْ َأِِّب هُ  ـْ َأِِّب َصوًمٍِح، قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم ـْ َأِِّب مَحَْزَة، قَم ٌَْداُن، قَم صَمـَو قَم ـِ طَمدَّ َرْيَرَة، قَم

ِلِّ  َؼ ا»، ىَموَل: اًمـٌَّ َِ ُٛ َظَذ  هللدََّٚ َخ ُت ُْ َٛ يِف ـَِتٚبِِف َوُهَق َي َت ـَ َؼ  ِْ اَْل

ُٛ َؽَوبِل
ِِ ٌْ تِل َت ْرِش إِنَّ َرُْحَ ًَ ِسِف َوُهَق َوْضٌع ِظَْْدُه َظَذ اف ٍْ  .شَٕ

صَمـَو إقَمْ  صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ ـُ طَمْػٍص، طَمدَّ صَمـَو قُمَؿُر سْم ـْ َأِِّب طَمدَّ ًُ َأسَمو َصوًمٍِح، قَم َؿُش، ؾَمِؿْع

ِلُّ ُهَرْيَرَة  قُل ا»: ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ َُ ٚ ِظَْْد  هللَي َٕ َٚػ: َأ ًَ َت

َرِِّن  ـَ ِز، َوإِْن َذ ٍْ َٕ ْرُتُف يِف  ـَ ِسِف َذ ٍْ َٕ َرِِّن يِف  ـَ َرِِّن، َؾِْ٘ن َذ ـَ ُف إَِذا َذ ًَ ٚ َم َٕ ِـّ َظْبِدي ِِب، َوَأ َط

ـَ  َب يِف َمََلٍ َذ رَّ ََ ِْٔف ِذَراًظٚ، َوإِْن َت ُٝ إَِف ْب رَّ ََ َب إَِِلَّ بِِنْزٍ َت رَّ ََ ْؿ، َوإِْن َت ُٓ ْْ ْرُتُف يِف َمََلٍ َخْرٍ ِم

 ًٜ ُْٔتُف َهْرَوَف ِق َأَت ّْ ِْٔف َبًٚظٚ، َوإِْن َأَتِِّٚن َي ُٝ إَِف ْب رَّ ََ  .شإَِِلَّ ِذَراًظٚ َت
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 (:388/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 .[88]اًمؼصص:   ِّ رنزن مم ام يل ىل ٱّٰشَمَعومَم:  هللىَمْقِل اسَموُب 

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ـْ قَمْؿٍرو، قَم ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق ، هللطَمدَّ

ًْ َهِذِه أَيُي:    ِّ هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱّٰىَموَل: عمََّو َكَزًَم

َؽ »: ٌِلُّ ، ىَموَل اًمـَّ [64]إكعوم:  ِٓ  حت جت ٱّٰ، وَمَؼوَل: شَأُظقُذ بَِقْج
ِلُّ [64]إكعوم:   ِّ مت خت َؽ »: ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ِٓ ، شَأُظقُذ بَِقْج

ِلُّ [64]إكعوم:   ِّ حج مث هت ٱّٰىَموَل:  َهَذا »: ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ

 .شَأْيَسُ 

 (:389/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

ى»، []ـمف  ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا ٌَذَّ ، َوىَمْقًمِِف ضَمؾَّ ِذيْمُرُه: شُت

 .[34]اًمؼؿر:   ِّ ىف يث ٱّٰ

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َكوومٍِع، قَم صَمـَو ضُمَقْيِرَيُي، قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم ، ىَموَل: ُذيمَِر هللطَمدَّ

ِلِّ  وُل قِمـَْد اًمـٌَّ ضمَّ ك ظَ  هللإِنَّ ا»، وَمَؼوَل: اًمدَّ ٍَ ْؿ، إِنَّ آَ ََيْ ُُ ْٔ  هللَِ

َْٖظَقَر  َْٔس بِ ِِْْٔف  -َف َِٔدِه إَِػ َظ َٖنَّ  -َوَأَصَٚر بِ ـَ َْك،  ّْ ُٔ  اف
ْغِ ًَ َٚل َأْظَقُر اف جَّ َوإِنَّ ادَِسَٔح افدَّ

 ٌٜ َٔ
ٌٜ َضٚؾِ َُْْٔف ِظَْبَ  .شَظ

َكو ىَمَتوَدُة، ىَموَل: ٌَُي، َأظْمؼَمَ صَمـَو ؿُمْع ـُ قُمَؿَر، طَمدَّ صَمـَو طَمْػُص سْم و  طَمدَّ ًً ًُ َأَك ؾَمِؿْع

 ِِّل ـِ اًمـٌَّ َٞ ا»، ىَموَل: ، قَم ًَ َذَر َؿْقَمُف  هللَمٚ َب ْٕ َّٓ َأ بِلٍّ إِ َٕ ـْ  ِم

ٚؾِرٌ  ـَ ِْٔف  َْْٔ ُتقٌب َبْغَ َظ ُْ َْٖظَقَر، َم َْٔس بِ ْؿ َف ُُ ُف َأْظَقُر َوإِنَّ َربَّ َّٕ اَب، إِ ذَّ َُ  .شإَْظَقَر اف
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 (:392/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 .[74]ص:   ِّ مصجض خص حص ٱّٰشَمَعومَم:  هللُب ىَمْقِل اسمو

ِلَّ  ـْ َأَكٍس: َأنَّ اًمـٌَّ ـْ ىَمَتوَدَة، قَم صَمـَو ِهَشوٌم، قَم ـُ وَمَضوًَمَي، طَمدَّ صَمـِل ُمَعوُذ سْم طَمدَّ

  :ُع ا»ىَموَل َّ َُقُفقَن: َفِق  هللََيْ َٔ َذفَِؽ، َؾ ـَ  ِٜ ََٔٚم
َِ ِمَِْغ َيْقَم اف ْٗ ادُ

َْٚ إَِػ  ًْ ٍَ َُقُفقَن: َيٚ آَدُم، َأَمٚ  اْشَتْن َٔ ُْٖتقَن آَدَم، َؾ َٔ َِْٕٚٚ َهَذا، َؾ َُ ـْ َم َْٚ َحتَّك ُيِرَُيَْٚ ِم َربِّ

َؽ ا ََ َِ ْع  هللَتَرى افََّْٚس َخ ٍَ ٍء، اْص ؾِّ َرْ ـُ َؽ َأْشاَمَء  َّ َِّ َتُف، َوَظ َُ َِٔدِه، َوَأْشَجَد َفَؽ َمََلئِ بِ

َْٚ َحتَّك ُيِرَُيَْٚ مِ  ْؿ َخىَِٔئتَُف َفَْٚ إَِػ َربِّ ُر َْلُ ـُ ُٝ ُهََْٚك، َوَيْذ قُل: َفْس َُ َٔ َِْٕٚٚ َهَذا، َؾ َُ ـْ َم

َثُف ا ًَ ُل َرُشقٍل َب ُف َأوَّ َّٕ ُٕقًحٚ، َؾِ٘ ـِ اْئُتقا  ٚ، َوَفُِ ُْٖتقَن  هللافَّتِل َأَصََٚبَ َٔ إَِػ َأْهِؾ إَْرِض، َؾ

ُر َخىَِٔئَتفُ  ـُ ْؿ، َوَيْذ ـُ ُٝ ُهَْٚ َُقُل: َفْس َٔ ـِ اْئُتقا إِْبَراِهَٔؿ  ُٕقًحٚ، َؾ افَّتِل َأَصَٚب، َوَفُِ

ْؿ َخَىَٚيُٚه افَّتِل  ُر َْلُ ـُ ْؿ، َوَيْذ ـُ ُٝ ُهَْٚ َُقُل: َفْس َٔ ُْٖتقَن إِْبَراِهَٔؿ َؾ َٔ ، َؾ ـِ ُْحَ َخَِِٔؾ افرَّ

ـِ اْئُتقا ُمقَشك، َظْبًدا آَتُٚه ا ٚ، َوَفُِ ِِٔاًم،  هللَأَصََٚبَ ُْ ُف َت َّ َِّ ـَ ُْٖتقَن ُمقَشك افتَّْقَراَة، َو َٔ َؾ

ـِ اْئُتقا ِظَٔسك َظْبَد ا ْؿ َخىَِٔئَتُف افَّتِل َأَصَٚب، َوَفُِ ُر َْلُ ـُ ْؿ، َوَيْذ ـُ ُٝ ُهَْٚ َُقُل: َفْس َٔ  هللَؾ

ًدا َّّ ـِ اْئُتقا ُُمَ ْؿ، َوَفُِ ـُ ُٝ ُهَْٚ َُقُل: َفْس َٔ ُْٖتقَن ِظَٔسك، َؾ َٔ َتُف َوُروَحُف، َؾ َّ
ِِ ـَ  َوَرُشقَفُف، َو

 ، َىُِِؼ، َظْبًدا ْٕ َٖ ُْٖتقِِّن، َؾ َٔ َر، َؾ َٖخَّ بِف َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت ٍِ ُؽ

ََٔدُظِْل َمٚ َصَٚء  ُٝ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ًْ ُٝ َرِبِّ َوَؿ ِْٔف، َؾَِ٘ذا َرَأْي َِ َذُن ِِل َظ ْٗ ُٔ ، َؾ ِْٖذُن َظَذ َرِبِّ َْٖشَت َؾ

ُٚل ِِل: اْرَؾْع  هللا ََ ْع، َأْن َيَدَظِْل، ُثؿَّ ُي ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َىْف، َواْص ًْ ْع، َوَشْؾ ُت َّ ُد َوُؿْؾ ُيْس َّّ ُُمَ

، ُثؿَّ َأْرِجُع،  َٜ ُؿ اجَلَّْ ُٓ ُِ ُْٖدِخ ا، َؾ َُٔحدُّ ِِل َحدًّ ُع َؾ ٍَ ٚ، ُثؿَّ َأْص َٓ ِْٔ َّ َِّ َحِٚمَد َظ َّ َُْٖحَُد َرِبِّ بِ َؾ

ََٔدُظِْل َمٚ َصَٚء ا ُٝ َشِٚجًدا، َؾ ًْ ُٝ َرِبِّ َوَؿ ُد  هللَؾَِ٘ذا َرَأْي َّّ ُٚل: اْرَؾْع ُُمَ ََ َأْن َيَدَظِْل، ُثؿَّ ُي

ُع  ٍَ ، ُثؿَّ َأْص ٚ َرِبِّ َٓ ِْٔ َّ َِّ َحِٚمَد َظ َّ ُد َرِبِّ بِ َُْٖحَ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َىْف، َواْص ًْ ْع، َوَشْؾ ُت َّ َوُؿْؾ ُيْس

ُٝ رَ  ، ُثؿَّ َأْرِجُع، َؾَِ٘ذا َرَأْي َٜ ُؿ اجَلَّْ ُٓ ُِ ُْٖدِخ ا، َؾ َُٔحدُّ ِِل َحدًّ ََٔدُظِْل َؾ ُٝ َشِٚجًدا، َؾ ًْ ِبِّ َوَؿ

ْع،  هللَمٚ َصَٚء ا ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َىْف، َواْص ًْ ْع، َوَشْؾ ُت َّ ُد، ُؿْؾ ُيْس َّّ ُٚل: اْرَؾْع ُُمَ ََ َأْن َيَدَظِْل، ُثؿَّ ُي
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ُؿ اجلَ  ُٓ ُِ ُْٖدِخ ا َؾ َُٔحدُّ ِِل َحدًّ ْع، َؾ ٍَ ٚ، ُثؿَّ َأْص َٓ ِْٔ َّ َِّ َحِٚمَد َظ َّ َُْٖحَُد َرِبِّ بِ ، ُثؿَّ َأْرِجُع َؾ َٜ َّْ

ُِقدُ  ِْٔف اُْل َِ َٛ َظ ْرآُن، َوَوَج َُ ـْ َحَبَسُف اف َّٓ َم َل يِف افَِّْٚر إِ َِ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ َمٚ َب ىَموَل  ،شَؾ

ِلُّ  َّٓ ا»: اًمـٌَّ ـْ َؿَٚل: َٓ إَِفَف إِ ـَ افَِّْٚر َم ُرُج ِم ـَ  هللََيْ بِِف ِم ِْ َٚن يِف َؿ ـَ َو

َّٓ ااَْلْرِ َمٚ َيِزُن َص  ـْ َؿَٚل: َٓ إَِفَف إِ ـَ افَِّْٚر َم ُرُج ِم ـَ اَْلْرِ  هللًَِرًة، ُثؿَّ ََيْ بِِف ِم ِْ َٚن يِف َؿ ـَ َو

َّٓ ا ـْ َؿَٚل: َٓ إَِفَف إِ ـَ افَِّْٚر َم ُرُج ِم ًة، ُثؿَّ ََيْ ـَ اَْلْرِ  هللَمٚ َيِزُن ُبرَّ بِِف َمٚ َيِزُن ِم ِْ َٚن يِف َؿ ـَ َو

ةً   .شَذرَّ

صَمـَ  ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: طَمدَّ ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم صَمـَو َأسُمق اًمزِّ َكو ؿُمَعْقٌى، طَمدَّ و َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ

ُٚء  هللَيُد ا»، ىَموَل:  هللَأنَّ َرؾُمقَل ا ، َشحَّ ٌٜ ََ ٍَ َٕ  ٚ َٓ ُٔو ٌِ َمْْلَى َٓ َي

َؼ ُمْْ  ٍَ ْٕ َٚر، َوَؿَٚل: َأَرَأْيتُْؿ َمٚ َأ َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ ٌِْض َمٚ اف ُف ََلْ َي َّٕ َقاِت َوإَْرَض، َؾِ٘ َّ َؼ افسَّ َِ ُذ َخ

ُض َوَيْرَؾعُ  ٍِ َِٔدِه إُْخَرى ادَِٔزاُن، ََيْ  .شيِف َيِدِه، َوَؿَٚل: َظْرُصُف َظَذ اَدِٚء، َوبِ

قَ  ـُ حَيْ ل اًمَؼوؾِمُؿ سْم صَمـِل قَمؿِّ ـِ حَيَْقك، ىَموَل: طَمدَّ ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ُم سْم صَمـَو ُمَؼدَّ ٌَْقِد طَمدَّ ـْ قُم ك، قَم

ـِ قُمَؿَر هللا ـِ اسْم ـْ َكوومٍِع، قَم ـْ َرؾُمقِل ا، قَم ُف  هلل، قَم ، َأكَّ

َٕٚ  هللإِنَّ ا»ىَموَل:  َُقُل: َأ ِِْٔف، ُثؿَّ َي ِّ
َٔ َقاُت بِ َّ قُن افسَّ ُُ ِٜ إَْرَض، َوَت ََٔٚم

َِ بُِض َيْقَم اف َْ َي

ـْ َموًمٍِؽ، َوىَموَل قُمَؿرُ  شادَُِِؽ  ـَ  َرَواُه ؾَمِعقٌد، قَم ًُ اسْم ًُ ؾَموعمًِو، ؾَمِؿْع ـُ مَحَْزَة: ؾَمِؿْع سْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ  .ِِبََذا قُمَؿَر، قَم

ِِن َأسُمق ؾَمَؾَؿَي، َأنَّ َأسَمو ُهَرْيَرَة،  ، َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم َوىَموَل َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ

بُِض ا»:  هللىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َْ  .شإَْرَض  هللَي

صَمـِل َمـُْصقٌر، َوؾُمَؾْقاَمُن،  ـْ ؾُمْػَقوَن، طَمدَّ ـَ ؾَمِعقٍد، قَم ٌد، ؾَمِؿَع حَيَْقك سْم دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ قَمٌِقَدَة، قَم ـْ إسِْمَراِهقَؿ، قَم ِلِّ هللقَم و ضَموَء إمَِم اًمـٌَّ : َأنَّ َُّيُقِديًّ

ُد، إِنَّ ا َؿقَ  هلل، وَمَؼوَل: َيو حُمَؿَّ ًَّ ُؽ اًم ًِ ٌٍَع، ُيْؿ اِت قَمغَم إِْص

ٌٍَع، َواخلاََلِئَؼ قَمغَم  َجَر قَمغَم إِْص ٌٍَع، َواًمشَّ ٌَوَل قَمغَم إِْص ٌٍَع، َواجِل َوإََرِولَم قَمغَم إِْص
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ٌٍَع، صُمؿَّ َيُؼقُل: َأَكو اعمَؾُِؽ.  طَمتَّك سَمَدْت   هللوَمَضِحَؽ َرؾُمقُل ا»إِْص

ـُ ؾَمِعقٍد: [93عوم: ]إك  ِّ جم يل ىل مل خل ٱّٰ، صُمؿَّ ىَمَرَأ: شَكَقاضِمُذهُ  ، ىَموَل حَيَْقك سْم

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ قَمٌِقَدَة، قَم ـْ إسِْمَراِهقَؿ، قَم ـْ َمـُْصقٍر، قَم ـُ قِمَقوٍض، قَم  هللَوَزاَد ومِقِف وُمَضْقُؾ سْم

ًٌو َوشَمْصِديًؼو ًَمفُ   هللوَمَضِحَؽ َرؾُمقُل ا  .شَمَعجُّ

صَمـَو َأِِّب  ـِ هِمَقوٍث، طَمدَّ ـُ طَمْػِص سْم صَمـَو قُمَؿُر سْم ًُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ صَمـَو إقَْمَؿُش، ؾَمِؿْع ، طَمدَّ

ٌُْد ا ًُ قَمْؾَؼَؿَي َيُؼقُل: ىَموَل قَم ِلِّ هللىَموَل: ؾَمِؿْع  : ضَموَء َرضُمٌؾ إِمَم اًمـٌَّ
ـْ َأْهِؾ اًمؽَِتوِب وَمَؼوَل: َيو َأسَمو اًمَؼوؾِمِؿ، إِنَّ ا ٌٍَع،  هللِم َؿَقاِت قَمغَم إِْص ًَّ ُؽ اًم ًِ ُيْؿ

ٌٍَع، صُمؿَّ  َوإََرِولَم قَمغَم  ٌٍَع، َواخلاََلِئَؼ قَمغَم إِْص َجَر َواًمثََّرى قَمغَم إِْص ٌٍَع، َواًمشَّ إِْص

ِلَّ »َيُؼقُل: َأَكو اعمَؾُِؽ َأَكو اعمَؾُِؽ،  ًُ اًمـٌَّ َوِحَؽ طَمتَّك سَمَدْت  وَمَرَأْي

 .[93]إكعوم:   ِّ جم يل ىل مل خل ٱّٰ، صُمؿَّ ىَمَرَأ: شَكَقاضِمُذهُ 

 (:444/ص 13ج ) هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا
 لك خك  حك جك مق حق ٱّٰ، []اًمؽفػ  ِّ جن مم خم حم جم هل مل
، [17]ًمؼامن:   ِّ جنحن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 مكىك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱّٰ
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 ،]إقمراف[  ِّ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ننىن

َؾ »: [34: اًمـحؾ]  ِّمخٱّٰ  .شَذًمَّ

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ َأِِّب  هللطَمدَّ ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ َكو َموًمٌِؽ، قَم ـُ ُيقؾُمَػ، َأظْمؼَمَ سْم

َؾ ا»، ىَموَل:  هللُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل ا ٍَّ َُ ـْ َجَٚهَد يِف َشبِِِِٔف، َٓ  هللَت دَِ
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ُٚد يِف  َٓ َّٓ اجِل ْٔتِِف إِ ـْ َب ِرُجُف ِم ُه إَِػ َُيْ ، َأْو َيُردَّ َٜ ُف اجَلَّْ َِ تِِف، َأْن ُيْدِخ َّ
ِِ ـَ  َشبِِِِٔف َوَتْهِديُؼ 

 ٍٜ َّ ـْ َأْجٍر َأْو َؽِْٔ َٚل ِم َٕ ِِْف باَِم  َُ  .شَمْس

 (:460/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 ا
ِ
يَؾ، َوكَِداء بِّ َمَع ضِمؼْمِ  .اعماََلِئَؽيَ  هللسَموُب يَماَلِم اًمرَّ

، [6]اًمـؿؾ:   ِّ يب ىب نب ٱَّٰؿٌر: َوىَموَل َمعْ  ًَ وُه َأْك ، َأْي ُيْؾَؼك قَمَؾْقَؽ َوشَمَؾؼَّ

 .[17]اًمٌؼرة:  ِّ مم خم حم جم هل ٱَّٰأْي شَمْلظُمُذُه قَمـُْفْؿ، َوِمْثُؾُف: 

ٌِْد ا ـُ قَم ـِ ُهَق اسْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم َؿِد، طَمدَّ ٌُْد اًمصَّ صَمـَو قَم صَمـِل إؾِْمَحوُق، طَمدَّ ـِ  هللطَمدَّ سْم

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة ِديـَورٍ  ـْ َأِِّب َصوًمٍِح، قَم ـْ َأسمِقِف، قَم  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا، قَم

 :«هللإِنَّ ا  يَؾ: إِنَّ ا ََٕٚدى ِجْزِ َّٛ َظْبًدا  َؿْد  هللإَِذا َأَح

اَمِء: إِ  يُؾ يِف افسَّ يُؾ، ُثؿَّ ُيَِْٚدي ِجْزِ ُِٔحبُُّف ِجْزِ َِٖحبَُّف، َؾ ٚ َؾ ًٕ َّٛ ُؾََل ٚ  هللنَّ اَأَح ًٕ َّٛ ُؾََل َؿْد َأَح

ُبقُل يِف َأْهِؾ إَْرضِ  ََ اَمِء، َوُيقَضُع َفُف اف ُِٔحبُُّف َأْهُؾ افسَّ َِٖحبُّقُه، َؾ  .شَؾ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة:  ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ ـْ َموًمٍِؽ، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، قَم ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ٌٜ »، ىَموَل:  هللَأنَّ َرؾُمقَل ا َُ ِْٔؾ َوَمََلئِ َِّ ٌٜ بِٚف َُ ْؿ َمََلئِ ُُ َٚؿُبقَن ؾِٔ ًَ َيَت

ْؿ،  ُُ ـَ َبُٚتقا ؾِٔ ُرُج افَِّذي ًْ ْجِر، ُثؿَّ َي ٍَ ًَْكِ َوَصََلِة اف ًُقَن يِف َصََلِة اف
ِّ َت ِٚر، َوََيْ َٓ بِٚفَّْ

 َٔ ُتْؿ ِظَبِٚدي؟ َؾ ـْ َْٔػ َتَر ـَ ُؿ َِبِْؿ:  َِ ْؿ َوُهَق َأْظ َُْٖلُ َْٔس ُِّقَن، َؾ َُْٚهْؿ َوُهْؿ ُيَه ـْ َُقُفقَن: َتَر

ُِّقنَ  َُْْٔٚهْؿ َوُهْؿ ُيَه  .شَوَأَت

ـِ اعمَْعُروِر،  ـْ َواِصٍؾ، قَم ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع صَمـَو هُمـَْدٌر، طَمدَّ وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ، قَم ًُ َأسَمو َذرٍّ ُف َأَتِِّٚن جِ »، ىَموَل: ىَموَل: ؾَمِؿْع َّٕ ِِّن َأ َ يُؾ َؾَبؼَّ ْزِ

ُك بِٚ ـْ َمَٚت َٓ ُيْؼِ َٕك، َؿَٚل: َوإِْن  هللَم َق، َوإِْن َز : َوإِْن ََسَ ُٝ ِْ ، ُؿ َٜ ًْٔئٚ َدَخَؾ اجَلَّْ َص

َٕك َق، َوإِْن َز  .شََسَ
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 (:464/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 يث ٱّٰ، [34]اًمػتح:   ِّجك مق  حق مف خف ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا
 [34]اًمطورق:   ِّ مك لك اك يق ٱّٰ ،شطَمؼٌّ » []اًمطورق ِّ ىق يف ىف

 .شسمِوًمؾَِّعِى »

ـْ َأِِّب  قِِّى، قَم ًَ ـِ اعُم ـْ ؾَمِعقِد سْم ، قَم ْهِريُّ صَمـَو اًمزُّ صَمـَو ؾُمْػَقوُن، طَمدَّ ، طَمدَّ صَمـَو احلَُؿْقِديُّ طَمدَّ

ِلُّ  ِذيِْ  هللَؿَٚل ا»: ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ ْٗ َٚػ: ُي ًَ ُّٛ َت ـُ آَدَم َيُس ل اْب

ٚرَ  َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ ُٛ اف ِِّ َِٔدي إَْمُر، ُأَؿ ْهُر، بِ ٚ افدَّ َٕ ْهَر:، َوَأ  .شافدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم ـْ َأِِّب َصوًمٍِح، قَم صَمـَو إقَْمَؿُش، قَم صَمـَو َأسُمق ُكَعْقٍؿ، طَمدَّ طَمدَّ

 :َُقُل ا»، ىَموَل ْقُم ِِل  هللَي َقَتُف  : افهَّ ْٓ ٚ َأْجِزي بِِف، َيَدُع َص َٕ َوَأ

ىُِر،  ٍْ ٌٜ ِحَغ ُي ٚئِِؿ َؾْرَحَتِٚن: َؾْرَح ، َوفِِهَّ ٌٜ ْقُم ُجَّْ ـْ َأْجِع، َوافهَّ َبُف ِم ُف َوُذْ َِ ـْ َوَأ

َْْد ا ُٛ ِظ َٔ ٚئِِؿ َأْض ُِقُف َؾِؿ افهَّ ُف، َوَْلُ ََك َربَّ ِْ ٌٜ ِحَغ َي ـْ ِريِح ادِْسِؽ  هللَوَؾْرَح  .شِم

ٌُْد اطَم  صَمـَو قَم ـْ َأِِّب  هللدَّ وٍم، قَم ـْ مَهَّ َكو َمْعَؿٌر، قَم اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ سْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ِْٔف »، ىَموَل: ُهَرْيَرَة، قَم َِ ٚ َخرَّ َظ ًٕ َتِسُؾ ُظْرَيٚ ٌْ َْْٔاَم َأيُّقُب َي َب

ثِل َؾ َُيْ ًَ ، َؾَج ٍٛ ـْ َذَه ْٔتَُؽ  ِرْجُؾ َجَراٍد ِم ـْ َأْؽَْ ـُ ْ َأ ُف: َيٚ َأيُّقُب َأََل يِف َثْقبِِف، َؾََْٚدى َربُّ

تَِؽ  ـَ ـْ َبَر ـْ َٓ ِؽَْك ِِب َظ
، َوَفُِ  .شَظامَّ َتَرى؟ َؿَٚل: َبَذ، َيٚ َربِّ

ٌِْد ا ـْ َأِِّب قَم ـِ ؿِمَفوٍب، قَم ـِ اسْم صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ ـْ  هللطَمدَّ ، قَم َأِِّب  إهََمرِّ

َْٚ »ىَموَل:   هللُهَرْيَرَة: َأنَّ َرؾُمقَل ا ٍٜ إَِػ  َيِْْزُل َربُّ َِ ْٔ ؾَّ َف ـُ

ـْ  َٛ َفُف، َم َْٖشَتِجٔ ـْ َيْدُظقِِّن َؾ َُقُل: َم َٔ ِْٔؾ أِخُر َؾ َِّ ُٞ اف ُِ ََك ُث َٔٚ، ِحَغ َيْب ْٕ اَمِء افدُّ افسَّ

َٖؽْ  ُرِِّن َؾ ٍِ ٌْ ـْ َيْسَت َُٔف، َم
ُْٖظىِ َُٖفِْل َؾ َر َففُ َيْس  .شٍِ

صَمُف َأكَُّف، ؾَمِؿَع  َكوِد، َأنَّ إقَْمَرَج، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق اًمزِّ َكو ؿُمَعْقٌى، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ
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ُف ؾَمِؿَع َرؾُمقَل ا ـُ أِخُروَن »َيُؼقُل:   هللَأسَمو ُهَرْيَرَة: َأكَّ ْح َٕ

 ِٜ ََٔٚم
َِ قَن َيْقَم اف َُ ٚبِ  .شافسَّ

َْٔؽ »: هللاإِلؾْمـَوِد ىَموَل اَوِِبََذا  َِ ْؼ َظ ٍِ ْٕ ْؼ ُأ ٍِ ْٕ  .شَأ

ـْ َأِِّب  ـْ َأِِّب ُزْرقَمَي، قَم ـْ قُماَمَرَة، قَم ـُ وُمَضْقٍؾ، قَم صَمـَو اسْم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ُزَهػْمُ سْم طَمدَّ

ٌٚم »ُهَرْيَرَة، وَمَؼوَل:  ًَ ٍٚء ؾِِٔف َض َٕ ُٜ َأَتْتَؽ بِِ٘ ٍٚء ؾِِٔف َذَ  -َهِذِه َخِدََي َٕ ـْ  -اٌب َأْو إِ ٚ ِم َٓ َْٖؿِرْئ َؾ

 َٛ َه َٕ َٛ ؾِِٔف، َوَٓ  ٍٛ َٓ َصَخ ـْ َؿَه ٍٝ ِم
ْٔ َهٚ بَِب ْ ََلَم، َوَبؼِّ ٚ افسَّ َ  .شَرَبِّ

ٌُْد ا َكو قَم ـُ َأؾَمٍد، َأظْمؼَمَ صَمـَو ُمَعوُذ سْم ـْ َأِِّب هللطَمدَّ ٌٍِّف، قَم ـِ ُمـَ وِم سْم ـْ مَهَّ َكو َمْعَؿٌر، قَم ، َأظْمؼَمَ

ـِ اُهَرْيَرَة  ِلِّ ، قَم َبِٚدي هللَؿَٚل ا»ىَموَل:  ًمـٌَّ ًِ : َأْظَدْدُت فِ

ِٛ َبَؼٍ  ِْ ، َوَٓ َخَىَر َظَذ َؿ ْٝ ًَ
ِّ َغ َمٚ َٓ َظْغٌ َرَأْت، َوَٓ ُأُذٌن َش ِْٚلِ  .شافهَّ

ِِن ؾُمَؾْقاَمُن إَ  ، َأظْمؼَمَ ٍٍ ـُ ضُمَرْي َكو اسْم اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم صَمـَو حَمُْؿقٌد، طَمدَّ طْمَقُل، طَمدَّ

ِلُّ  ٌَّوٍس، َيُؼقُل: يَموَن اًمـٌَّ ـَ قَم ُف ؾَمِؿَع اسْم ُه َأكَّ إَِذا  َأنَّ ـَموُوؾًمو، َأظْمؼَمَ

ـَ اًمؾَّْقِؾ، ىَموَل:  َد ِم ُد فِٓا»هَتَجَّ ّْ َقاِت َوإَْرِض، َوَفَؽ اَْل َّ ُٕقُر افسَّ  َٝ ْٕ ُد َأ ّْ ؿَّ َفَؽ اَْل

َقاِت َوإَْرِض، َوفَ  َّ ُِّٔؿ افسَّ َٝ َؿ ْٕ ـْ َأ َقاِت َوإَْرِض َوَم َّ َٝ َربُّ افسَّ ْٕ ُد َأ ّْ َؽ اَْل

، َوافَُّْٚر  ُٜ َحؼي ، َواجَلَّْ ُٚؤَك اَْلؼُّ ََ ، َوفِ ، َوَؿْقُفَؽ اَْلؼُّ ، َوَوْظُدَك اَْلؼُّ َٝ اَْلؼُّ ْٕ ، َأ َـّ ِٓ ؾِٔ

، ا ُٜ َحؼي َٚظ ، َوافسَّ ُّٔقَن َحؼي ، َوافَّْبِ ، َوبَِؽ آفَِٓحؼي ُٝ ّْ َِ َْٔؽ ؿَّ َفَؽ َأْش َِ ، َوَظ ُٝ َمْْ

ُٝ َوَمٚ  ْم ْر ِِل َمٚ َؿدَّ ٍِ ، َؾْٚؽ ُٝ ّْ ـَ َْٔؽ َحٚ ، َوإَِف ُٝ ّْ ، َوبَِؽ َخَٚص ُٝ ْب َٕ َْٔؽ َأ ، َوإَِف ُٝ ِْ َـّ َتَق

 َٝ ْٕ َّٓ َأ ل َٓ إَِفَف إِ َٝ إَِْلِ ْٕ ، َأ ُٝ ْْ َِ ْرُت َوَمٚ َأْظ ْرُت، َوَمٚ َأَْسَ  .شَأخَّ

ـُ ِمـَْفوٍل، طَمدَّ  وُج سْم صَمـَو طَمجَّ ٌُْد اطَمدَّ ـُ  هللصَمـَو قَم صَمـَو ُيقُكُس سْم ، طَمدَّ يُّ ـُ قُمَؿَر اًمـَُّؿػْمِ سْم

ـَ  ، َوؾَمِعقَد سْم سَمػْمِ ـَ اًمزُّ ًُ قُمْرَوَة سْم ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ْهِريَّ ًُ اًمزُّ ، ىَموَل: ؾَمِؿْع َيِزيَد إَْيكِمُّ

ٌَْقَد ا وٍص، َوقُم ـَ َوىمَّ قِِّى، َوقَمْؾَؼَؿَي سْم ًَ ٌِْد ا هللاعمُ ـَ قَم ٌِ قَموِئَشَي، َزْوِج ، قمَ هللسْم ـْ طَمِدي

ِلِّ  َأَهو ااًمـٌَّ مِمَّو ىَموًُمقا،  هلل، طِملَم ىَموَل هَلَو َأْهُؾ اإِلوْمِؽ َمو ىَموًُمقا، وَمؼَمَّ
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 : ًْ ـْ قَموِئَشَي ىَموًَم صَمـِل، قَم ٌِ اًمَِّذي طَمدَّ ـَ احَلِدي صَمـِل ـَموِئَػًي ِم َمو  هللَوًَمِؽـِّل َوا»َويُمؾٌّ طَمدَّ

ُـّ َأنَّ  ًُ َأفُم ـْ َأْن  هللايُمـْ ُيـِْزُل ذِم سَمَراَءيِت َوطْمًقو ُيْتغَم، َوًَمَشْلِِن ذِم َكْػِز يَموَن َأطْمَؼَر ِم

َؿ ا ًُ َأْرضُمق َأْن َيَرى َرؾُمقُل ا هللَيَتَؽؾَّ   هللذِمَّ سمَِلْمٍر ُيْتغَم، َوًَمؽِـِّل يُمـْ

ُئـِل ا و، وَمَلْكَزَل ا هللذِم اًمـَّْقِم ُرْؤَيو ُيؼَمِّ ]اًمـقر:   ِّ يل ىل مل خل ٱّٰمَم: شَمَعو هللِِبَ

 .شاًمَعنْمَ أَيوِت  [33

ـِ  َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ ، قَم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم صَمـَو اعمُِغػَمُة سْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرؾُمقَل ا َُقُل ا»ىَموَل:   هللإقَْمَرِج، قَم : إَِذا هللَي

ُتُبقَهٚ َأَراَد ظَ  ـْ ٚ َؾٚ َٓ َِ ِّ ٚ، َؾِْ٘ن َظ َٓ َِ َّ ًْ ِْٔف َحتَّك َي َِ تُُبقَهٚ َظ ُْ ، َؾََل َت ًٜ َِّٔئ َؾ َش َّ ًْ ْبِدي َأْن َي

ْؿ  َِ ًٜ َؾ َؾ َحَسَْ َّ ًْ ، َوإَِذا َأَراَد َأْن َي ًٜ ُتُبقَهٚ َفُف َحَسَْ ـْ ـْ َأْجِع َؾٚ ٚ ِم َٓ ـَ ٚ، َوإِْن َتَر َٓ
ْثِِ ِّ بِ

ُتُبقَهٚ فَ  ـْ ٚ َؾٚ َٓ ِْ َّ ًْ ِٜ َي ٚ إَِػ َشْبِع ِمَٚئ ْؼِ َأْمَثِْٚلَ ًَ ُتُبقَهٚ َفُف بِ ـْ ٚ َؾٚ َٓ َِ ِّ ، َؾِْ٘ن َظ ًٜ ُف َحَسَْ

ٍػ  ًْ  .شِض

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ٍد، هللطَمدَّ ـِ َأِِّب ُمَزرِّ ـْ ُمَعوِوَيَي سْم ـُ سماَِلٍل، قَم صَمـِل ؾُمَؾْقاَمُن سْم ، طَمدَّ

ـْ َأِِّب  وٍر، قَم ًَ ـِ َي ـْ ؾَمِعقِد سْم   هلل: َأنَّ َرؾُمقَل ا ُهَرْيَرَة قَم
َؼ ا»ىَموَل:  َِ ُٚم  هللَخ ََ : َهَذا َم ْٝ َٚل: َمْف، َؿَٚف ََ ِحُؿ، َؾ ِٝ افرَّ امَّ َؾَرَغ ِمُْْف َؿَٚم َِ َؼ، َؾ ِْ اَْل

ـْ  َِِؽ، َوَأْؿَىَع َم ـْ َوَص َٚل: َأَٓ َتْرَضْغَ َأْن َأِصَؾ َم ََ ، َؾ ِٜ
ًَ ىِٔ ََ ـَ اف ٚئِِذ بَِؽ ِم ًَ اف

ِؽ  ًَ ، َؿَٚل: َؾَذفِِؽ َفِؽ َؿَى : َبَذ َيٚ َربِّ ْٝ  ىب نبٱّٰ، صُمؿَّ ىَموَل َأسُمق ُهَرْيَرَة: ش، َؿَٚف
 .[]حمؿد  ِّ زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

ٌَْقِد ا ـْ قُم ـْ َصوًمٍِح، قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم ـِ ظَموًمٍِد، ىَموَل: هللطَمدَّ ـْ َزْيِد سْم ، قَم

ِلُّ  ـٌ هللَؿَٚل ا»: وَمَؼوَل  ُمطَِر اًمـٌَّ ِم ْٗ ٚؾٌِر ِِب َوُم ـَ ـْ ِظَبِٚدي  : َأْصَبَح ِم

 .شِِب 

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: َأنَّ  ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ طَمدَّ
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ُٝ هللَؿَٚل ا»ىَموَل:   هللَرؾُمقَل ا ٚئِل َأْحَبْب ََ َّٛ َظْبِدي فِ  : إَِذا َأَح

َٚءهُ  ََ ُٝ فِ ِرْه ـَ ٚئِل  ََ ِرَه فِ ـَ َٚءُه، َوإَِذا  ََ  .شفِ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة:  ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم صَمـَو َأسُمق اًمزِّ َكو ؿُمَعْقٌى، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ِـّ َظْبِدي ِِب هللَؿَٚل ا»ىَموَل:   هللَأنَّ َرؾُمقَل ا ٚ ِظَْْد َط َٕ  .ش: َأ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: َأنَّ طَمدَّ  ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ

: َؾَِ٘ذا َمَٚت »ىَموَل:   هللَرؾُمقَل ا ا َؿطُّ ْؾ َخْرً َّ ًْ ْ َي َؿَٚل َرُجٌؾ ََل

ُف يِف افَبْحرِ  ٍَ ، َوِْٕه ُف يِف افَزِّ ٍَ ُؿقُه َواْذُروا ِْٕه ـْ َؿَدَر ا هلل، َؾَقاَؾَحرِّ
َبَُّْف  هللَفئِ ذِّ ًَ ُٔ ِْٔف َف َِ َظ

ََٖمَر ا ٚدََِغ، َؾ ًَ ـَ اف ُبُف َأَحًدا ِم ذِّ ًَ َع َمٚ  هللَظَذاًبٚ َٓ ُي َّ َع َمٚ ؾِِٔف، َوَأَمَر افَزَّ َؾَج َّ افَبْحَر َؾَج

َِؿُ  َٝ َأْظ ْٕ َٔتَِؽ َوَأ ـْ َخْن ؟ َؿَٚل: ِم َٝ ِْ ًَ َر َففُ ؾِِٔف، ُثؿَّ َؿَٚل: َِلَ َؾ ٍَ ٌَ  .ش، َؾ

صَمـَو إؾِْمَحوُق  وٌم، طَمدَّ صَمـَو مَهَّ ـُ قَموِصٍؿ، طَمدَّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم ـُ إؾِْمَحوَق، طَمدَّ صَمـَو َأمْحَُد سْم طَمدَّ

ٌِْد ا ـُ قَم ًُ َأسَمو ُهَرْيَرَة، ىَموَل: هللسْم ـَ َأِِّب قَمْؿَرَة، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـِ سْم مْحَ ٌَْد اًمرَّ ًُ قَم ، ؾَمِؿْع

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ ًبٚ »ىَموَل:   ؾَمِؿْع ْٕ َٛ  -إِنَّ َظْبًدا َأَصَٚب َذ َٕ اَم َؿَٚل َأْذ َوُربَّ

ًبٚ  ْٕ ُٝ  -َذ ْب َٕ َٚل: َربِّ َأْذ ََ ُٝ  -َؾ اَم َؿَٚل: َأَصْب ُف: َأَظَِِؿ َظْبِدي  -َوُربَّ َٚل َربُّ ََ ْر ِِل، َؾ ٍِ َؾْٚؽ

ْبدِ  ًَ
ْرُت فِ ٍَ ُْٖخُذ بِِف؟ َؽ َٛ َوَي ْٕ ُر افذَّ ٍِ ٌْ ٚ َي َٞ َمٚ َصَٚء اَأنَّ َفُف َربًّ َُ ُثؿَّ َأَصَٚب  هللي، ُثؿَّ َم

 ُٝ ْب َٕ َٚل: َربِّ َأْذ ََ ًبٚ، َؾ ْٕ َٛ َذ َٕ ًبٚ، َأْو َأْذ ْٕ ُٝ  -َذ َٚل: َأَظَِِؿ  -َأْو َأَصْب ََ ْرُه؟ َؾ ٍِ آَخَر، َؾْٚؽ

َٞ مَ  َُ ْبِدي، ُثؿَّ َم ًَ
ْرُت فِ ٍَ ُْٖخُذ بِِف؟ َؽ َٛ َوَي ْٕ ُر افذَّ ٍِ ٌْ ٚ َي ، ُثؿَّ هللٚ َصَٚء اَظْبِدي َأنَّ َفُف َربًّ

 ُٝ ًبٚ، َؿَٚل: َؿَٚل: َربِّ َأَصْب ْٕ اَم َؿَٚل: َأَصَٚب َذ ًبٚ، َوُربَّ ْٕ َٛ َذ َٕ ُٝ  -َأْذ ْب َٕ آَخَر،  -َأْو َؿَٚل َأْذ

ْبِدي  ًَ
ْرُت فِ ٍَ ُْٖخُذ بِِف؟ َؽ َٛ َوَي ْٕ ُر افذَّ ٍِ ٌْ ٚ َي َٚل: َأَظَِِؿ َظْبِدي َأنَّ َفُف َربًّ ََ ْرُه ِِل، َؾ ٍِ َؾْٚؽ

ْؾ َمٚ َصٚءَ َثَلَ  َّ ًْ َٔ ِْ  .شًثٚ، َؾ

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ  هللطَمدَّ صَمـَو ىَمَتوَدُة، قَم ًُ َأِِّب، طَمدَّ صَمـَو ُمْعَتِؿٌر، ؾَمِؿْع ـُ َأِِّب إؾَْمَقِد، طَمدَّ سْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد، قَم ٌِْد اًمَغوومِِر، قَم ـِ قَم ٌََي سْم َر »: قُمْؼ ـَ ُف َذ َّٕ َأ
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َػ  َِ ـْ َش َّ ِْل أَ  -َرُجًَل ؾِٔ ًْ : َي ًٜ َّ
ِِ ـَ ْؿ، َؿَٚل:  ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  َّ ًٓ  هللَأْظَىُٚه ا -ْو ؾِٔ َمٚ

ْؿ؟ َؿُٚفقا: َخْرَ َأٍب، َؿَٚل:  ُُ ُٝ َف ْْ ـُ ِت افَقَؾُٚة، َؿَٚل فَِبِِْٔف: َأيَّ َأٍب  امَّ َحََضَ َِ َوَوَفًدا، َؾ

ُف ََلْ َيْبَتئِْر  َّٕ ِدِر اَخْرً  هللِظَْْد ا -َأْو ََلْ َيْبَتئِْز  -َؾِ٘ َْ ُّٝ  هللا، َوإِْن َي ُيُروا إَِذا ُم ْٕ ْبُف، َؾٚ ذِّ ًَ ِْٔف ُي َِ َظ

َُقِِّن  ُت َؾْحاًم َؾْٚشَح َْٖحِرُؿقِِّن َحتَّك إَِذا ِسْ قِِّن  -َؾ ُُ َٚن َيْقُم -َأْو َؿَٚل: َؾْٚشَح ـَ ، َؾَِ٘ذا 

ٚ َٓ َْٖذُروِِّن ؾِٔ ََٖخَذ َمقَ »:  هلل، وَمَؼوَل: َكٌِلُّ اشِريٍح َظِٚصٍػ َؾ ْؿ َؾ ُٓ ََ اثِٔ

َٚل ا ََ ُِقا، ُثؿَّ َأْذَرْوُه يِف َيْقٍم َظِٚصٍػ، َؾ ًَ ٍَ ، َؾ ، َؾَِ٘ذا ُهَق  هللَظَذ َذفَِؽ َوَرِبِّ ـْ ـُ  :

؟ َؿَٚل: ََمََٚؾُتَؽ، هللَرُجٌؾ َؿٚئٌِؿ، َؿَٚل ا َٝ ِْ ًَ َٝ َمٚ َؾ ِْ ًَ ََِؽ َظَذ َأْن َؾ  -: َأْي َظْبِدي َمٚ َُحَ

ُف ِظَْْدَهٚ، َؿَٚل -َأْو َؾَرٌق ِمَْْؽ  ًة ُأظْمَرى:  ش: َؾاَم َتََلَؾُٚه َأْن َرُِحَ َؾاَم َتََلَؾُٚه »َوىَموَل َمرَّ

َهٚ ُف َزاَد ومِقِف: شَؽْرُ ـْ ؾَمْؾاَمَن هَمػْمَ َأكَّ ًُ َهَذا ِم ًُ سمِِف َأسَمو قُمْثاَمَن، وَمَؼوَل: ؾَمِؿْع صْم ، وَمَحدَّ

َث شَأْذُروِِّن يِف افَبْحرِ »  .، َأْو يَماَم طَمدَّ

صَمـَ  صَمـَو ُمْعَتِؿٌر، َوىَموَل: طَمدَّ ْ َيْبَتئِرْ »و ُمقؾَمك، طَمدَّ صَمـَو ُمْعَتِؿٌر،  شََل َوىَموَل ظَمؾِقَػُي: طَمدَّ

ظِمرْ  شََلْ َيْبَتئِزْ »َوىَموَل:  ُه ىَمَتوَدُة: مَلْ َيدَّ َ  .وَمنَّ

 (:473/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

بِّ  ِهؿْ َيْقَم اًمِؼَقوَمِي َمَع إَ  سَموُب يَماَلِم اًمرَّ  َوهَمػْمِ
ِ
 .ْكٌَِقوء

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو َأمْحَُد سْم ـُ َراؿِمٍد، طَمدَّ صَمـَو ُيقؾُمُػ سْم ـْ هللطَمدَّ ـُ قَمقَّوٍش، قَم صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ، طَمدَّ

و  ًً ًُ َأَك ِلَّ مُحَْقٍد، ىَموَل: ؾَمِؿْع ًُ اًمـٌَّ َيُؼقُل:  ، ىَموَل: ؾَمِؿْع

« ُٝ ًْ ٍِّ ِٜ ُص ََٔٚم
َِ َٚن َيْقُم اف ـَ ٌٜ إَِذا  بِِف َخْرَدَف ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  َٜ َم : َيٚ َربِّ َأْدِخِؾ اجَلَّْ ُٝ ِْ َُ ، َؾ

ءٍ  َٕك َرْ بِِف َأْد ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  َٜ َم ُِقَن، ُثؿَّ َأُؿقُل َأْدِخِؾ اجَلَّْ َْٔدُخ ، وَمَؼوَل َأَكٌس يَمَلِنِّ َأْكُظُر شَؾ

 . هللإمَِم َأَصوسمِِع َرؾُمقِل ا

ـُ  صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ،  طَمدَّ ـُ ِهاَلٍل اًمَعـَِزيُّ ٌَُد سْم صَمـَو َمْع ـُ َزْيٍد، طَمدَّ صَمـَو مَحَّوُد سْم طَمْرٍب، طَمدَّ

 ًٍ ٌْـَو َمَعـَو سمَِثوسمِ ـِ َموًمٍِؽ، َوَذَه ٌْـَو إمَِم َأَكِس سْم ِة وَمَذَه ٌٍَْمَ ـْ َأْهِؾ اًم ىَموَل: اضْمَتَؿْعـَو َكوٌس ِم
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ـْ طَمِدي َلًُمُف ًَمـَو قَم ًْ ٌُـَوِِنِّ إًَِمْقِف َي ِه وَمَقاوَمْؼـَوُه ُيَصكمِّ اًم َػوقَمِي، وَمنَِذا ُهَق ذِم ىَمٍْمِ ٌِ اًمشَّ

 
ٍ
ء ـْ َرْ َلًْمُف قَم ًْ : َٓ شَم ًٍ َحك، وَموؾْمَتْلَذكَّو، وَمَلِذَن ًَمـَو َوُهَق ىَموقِمٌد قَمغَم ومَِراؿِمِف، وَمُؼْؾـَو ًمَِثوسمِ اًمضُّ

َػوقَمِي، وَمَؼوَل: َيو َأسَمو مَحَْزَة َهمُ  ٌِ اًمشَّ ـْ طَمِدي َل ِم ِة َأوَّ ٌٍَْمَ ـْ َأْهِؾ اًم  إِظْمَقاُكَؽ ِم
ِ
َٓء

ٌد  صَمـَو حُمَؿَّ َػوقَمِي، وَمَؼوَل: طَمدَّ ٌِ اًمشَّ ـْ طَمِدي َلًُمقَكَؽ قَم ًْ  ضَموُءوَك َي
َُقُفقَن: »ىَموَل:  َٔ ُْٖتقَن آَدَم، َؾ َٔ ًٍْض، َؾ ْؿ يِف َب ُٓ ُو ًْ ِٜ َمَٚج افَُّْٚس َب ََٔٚم

َِ َٚن َيْقُم اف ـَ إَِذا 

ْع َفَْٚ إَِػ َربِّ  ٍَ ، اْص ـِ ُْحَ ُف َخُِِٔؾ افرَّ َّٕ ْؿ بِِْ٘بَراِهَٔؿ َؾِ٘ ُُ ْٔ َِ ـْ َظ
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ َؽ، َؾ

ُِِٔؿ ا ـَ ُف  َّٕ قَشك َؾِ٘ ُّ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ـْ َظ
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ ُْٖتقَن إِْبَراِهَٔؿ، َؾ َٔ ُْٖتقَن هللَؾ َٔ ، َؾ

ـْ ظَ 
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ ُف ُروُح اُمقَشك َؾ َّٕ ًَِٔسك َؾِ٘ ْؿ بِ ُُ ْٔ ُْٖتقَن هللَِ َٔ ُتُف، َؾ َّ

ِِ ـَ ، َو

دٍ  َّّ َح ُّ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ـْ َظ
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ ُْٖتقِِّن، ،  ِظَٔسك، َؾ َٔ َؾ

ُدُه َِبَ  ِْل َُمَِٚمَد َأُْحَ ُّ ِٓ ِْ َذُن ِِل، َوُي ْٗ ُٔ ، َؾ ِْٖذُن َظَذ َرِبِّ َْٖشَت ٚ، َؾ ٚ َْلَ َٕ َُٖؿقُل: َأ ِِّن َؾ َُضُ ٚ َٓ ََتْ

ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ، َوُؿْؾ  َّّ قُل: َيٚ ُُمَ َُ َٔ َِْؽ اَدَحِٚمِد، َوَأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ُدُه بِتِ َُْٖحَ أَن، َؾ

َىِِْؼ  ْٕ َُقُل: ا َٔ تِل، َؾ تِل ُأمَّ ، ُأمَّ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َط، َواْص ًْ ْع َفَؽ، َوَشْؾ ُت َّ ُيْس

َْٖخرِ  ُؾ، ُثؿَّ َأُظقُد، َؾ ًَ َْٖؾ َىُِِؼ َؾ ْٕ َٖ ـْ إِياَمٍن، َؾ َرٍة ِم ًِ ُٚل َص ََ بِِف ِمْث ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  ٚ َم َٓ ْج ِمْْ

ْع  َّ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ، َوُؿْؾ ُيْس َّّ ُٚل: َيٚ ُُمَ ََ ُٔ َِْؽ ادََحِٚمِد، ُثؿَّ َأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ُدُه بِتِ َُْٖحَ َؾ

ًَْط، وَ  َْٖخِرْج َفَؽ، َوَشْؾ ُت َىِِْؼ َؾ ْٕ َُقُل: ا َٔ تِل، َؾ تِل ُأمَّ ، ُأمَّ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ اْص

ٍة  ُٚل َذرَّ ََ بِِف ِمْث ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  ٚ َم َٓ ٍٜ  -ِمْْ ًَُؾ،  -َأْو َخْرَدَف َْٖؾ َىُِِؼ، َؾ ْٕ َٖ َْٖخِرْجُف، َؾ ـْ إِياَمٍن َؾ ِم

َِْؽ ادَ  ُدُه بِتِ َُْٖحَ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ، ُثؿَّ َأُظقُد َؾ َّّ َُقُل: َيٚ ُُمَ َٔ َحِٚمِد، ُثؿَّ َأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ

قُل:  َُ َٔ تِل، َؾ تِل ُأمَّ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ ُأمَّ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َط، َواْص ًْ ْع َفَؽ، َوَشْؾ ُت َّ َوُؿْؾ ُيْس

َٕك َأْدَٕ  َٕك َأْد بِِف َأْد ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  َْٖخِرْج َم َىِِْؼ َؾ ْٕ ـْ إِياَمٍن، ا ِٜ َخْرَدٍل ِم
ِٚل َحبَّ ََ ك ِمْث

ُؾ  ًَ َْٖؾ َىُِِؼ َؾ ْٕ َٖ ـَ افَِّْٚر، َؾ َْٖخِرْجُف ِم ٌَْعِض  ،شَؾ
ًُ ًمِ ـْ قِمـِْد َأَكٍس ىُمْؾ وَمَؾامَّ ظَمَرضْمـَو ِم

صْمـَوُه سمِ  ـِ َوُهَق ُمَتَقاٍر ذِم َمـِْزِل َأِِّب ظَمؾِقَػَي وَمَحدَّ ًَ صَمـَو َأَكُس َأْصَحوسمِـَو: ًَمْق َمَرْرَكو سمِوحَل اَم طَمدَّ

ـْ قِمـِْد  ْؿـَو قَمَؾْقِف، وَمَلِذَن ًَمـَو وَمُؼْؾـَو ًَمُف: َيو َأسَمو ؾَمِعقٍد، ضِمْئـَوَك ِم ؾَّ ًَ ـُ َموًمٍِؽ، وَمَلشَمْقـَوُه وَم سْم
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صْمـَوُه  َػوقَمِي، وَمَؼوَل: ِهقْف وَمَحدَّ صَمـَو ذِم اًمشَّ ـِ َموًمٍِؽ، وَمَؾْؿ َكَر ِمْثَؾ َمو طَمدَّ َأظِمقَؽ َأَكِس سْم

، وَموْكَتَفك إِمَم َهَذا اعمَْقِوِع، وَمَؼوَل: ِهقْف، وَمُؼْؾـَو مَلْ َيِزْد ًَمـَو قَمغَم َهَذا، وَمَؼوَل: ًَمَؼْد  ٌِ سمِوحلَِدي

ـَ ؾَمـًَي وَماَل َأْدِري َأَكِزَ َأْم يَمِرَه َأْن شَمتَّؽُِؾقا، ىُمْؾـَو: َيو َأسَمو  ي صَمـِل َوُهَق مَجِقٌع ُمـُْذ قِمنْمِ طَمدَّ

َّٓ َوَأَكو ُأِريُد َأْن ؾَمِعقٍد وَمَحدِّ  ًٓ َمو َذيَمْرشُمُف إِ وُن قَمُجق ًَ صْمـَو وَمَضِحَؽ، َوىَموَل: ظُمؾَِؼ اإِلْك

صَمُؽْؿ سمِِف، ىَموَل:  صَمـِل يَماَم طَمدَّ صَمُؽْؿ طَمدَّ َِْؽ ادََحِٚمِد، ُثؿَّ »ُأطَمدِّ ُدُه بِتِ َُْٖحَ َٜ َؾ ًَ ابِ ُثؿَّ َأُظقُد افرَّ

ُٚل: ََ ُٔ ْع  َأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ٍَ َىْف، َواْص ًْ ْع، َوَشْؾ ُت َّ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ، َوُؿْؾ ُيْس َّّ َيٚ ُُمَ

َّٓ ا ـْ َؿَٚل: َٓ إَِفَف إِ َّ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ اْئَذْن ِِل ؾِٔ ْع، َؾ ٍَّ ِِت َوَجََلِِل، هللُتَن َُقُل: َوِظزَّ َٔ ، َؾ

ـْ َؿَٚل َٓ  ٚ َم َٓ َـّ ِمْْ ُْخِرَج َٕ تِل  َّ َيٚئِل َوَظَي َّٓ ا َوـِْزِ  .شهللإَِفَف إِ

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ـُ ظَموًمٍِد، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ اِئقؾ هللطَمدَّ ـْ إِْهَ ـُ ُمقؾَمك، قَم ـْ َمـُْصقٍر، سْم ، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ قَمٌِقَدَة، قَم ـْ إسِْمَراِهقَؿ، قَم :  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللقَم
ًٓ اجَلَّْ » ِٜ ُدُخق

ُرُج إِنَّ آِخَر َأْهِؾ اجَلَّْ ـَ افَِّْٚر َرُجٌؾ ََيْ ، َوآِخَر َأْهِؾ افَِّْٚر ُخُروًجٚ ِم َٜ

َُقُل َفُف َذفَِؽ َثََلَث  َٔ ُٜ َمْْلَى، َؾ َُقُل: َربِّ اجَلَّْ َٔ ، َؾ َٜ ُف: اْدُخِؾ اجَلَّْ َُقُل َفُف َربُّ َٔ َحْبًقا، َؾ

َُقُل  َٔ ُٜ َمْْلَى، َؾ ِْٔف اجَلَّْ َِ ُٔد َظ ًِ ؾُّ َذفَِؽ ُي ُُ اٍت، َؾ َٔٚ َظْؼَ ِمَرارٍ َمرَّ ْٕ  .ش: إِنَّ َفَؽ ِمْثَؾ افدُّ

ـْ  ـْ ظَمْقَثَؿَي، قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم ـُ ُيقُكَس، قَم ك سْم ًَ َكو قِمق ـُ طُمْجٍر، َأظْمؼَمَ صَمـَو قَمكِمُّ سْم طَمدَّ

ـِ طَموشمٍِؿ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َّٓ »:  هللقَمِديِّ سْم ْؿ َأَحٌد إِ ُُ َمٚ ِمْْ

ُف فَ  ُف َربُّ ُّ ِِّ َُ ُٔ ِِِف، َش َّ ـْ َظ َم ِم َّٓ َمٚ َؿدَّ ـَ ِمُْْف َؾََل َيَرى إِ َّ َُْْٔيُر َأْي َُْْٔف ُتْرُُجٌَٚن، َؾ َُْْٔف َوَب َْٔس َب

َٚء وَ  ََ ِْ َّٓ افََّْٚر تِ َم، َوَيُْْيُر َبْغَ َيَدْيِف َؾََل َيَرى إِ َّٓ َمٚ َؿدَّ ََٖم ِمُْْف َؾََل َيَرى إِ ِف، َوَيُْْيُر َأْص ِٓ ْج

قا  َُ ـْ ظَمْقَثَؿَي، شافََّْٚر َوَفْق بِِنؼِّ َِتَْرةٍ َؾٚتَّ َة، قَم ـُ ُمرَّ صَمـِل قَمْؿُرو سْم ، ىَموَل إقَْمَؿُش: َوطَمدَّ

ٍٜ »ِمْثَؾُف، َوَزاَد ومِقِف:  َِّٔب ٍٜ َض َّ
ِِ َُ  .شَوَفْق بِ

ـْ إسِْمَراِهقؿَ  ـْ َمـُْصقٍر، قَم صَمـَو ضَمِريٌر، قَم ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو قُمْثاَمُن سْم ـْ قَمٌِقَدَة، طَمدَّ ، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ُف إَِذا يَموَن َيْقُم اًمِؼَقوَمِي  هللقَم ـَ اًمَقُفقِد، وَمَؼوَل: إِكَّ ، ىَموَل: ضَموَء طَمؼْمٌ ِم
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ٌٍَع،  هللضَمَعَؾ ا ٌٍَع، َواعمَوَء َواًمثََّرى قَمغَم إِْص ٌٍَع، َوإََرِولَم قَمغَم إِْص َؿَقاِت قَمغَم إِْص ًَّ اًم

ِلَّ َواخلاََلِئَؼ قَمغَم إِْصٌَ  ًُ اًمـٌَّ ، صُمؿَّ َيُؼقُل: َأَكو اعمَؾُِؽ َأَكو اعمَؾُِؽ، وَمَؾَؼْد َرَأْي َـّ ُه ٍع، صُمؿَّ َُّيُزُّ

  ًٌو َوشَمْصِديًؼو ًمَِؼْقًمِِف، صُمؿَّ ىَموَل َيْضَحُؽ طَمتَّك سَمَدْت َكَقاضِمُذُه شَمَعجُّ

ِلُّ   : مَم ىَمْقًمِفِ إ  ِّ  مظ حط مض خض حض ٱّٰ»: اًمـٌَّ

 .ش[]اًمزمر  ِّ  لك خكٱّٰ

ـِ حُمِْرٍز، َأنَّ َرضُماًل ؾَمَلَل طَمدَّ  ـْ َصْػَقاَن سْم ـْ ىَمَتوَدَة، قَم صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي، قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم

ًَ َرؾُمقَل ا ـَ قُمَؿَر، يَمْقَػ ؾَمِؿْع َيُؼقُل ذِم اًمـَّْجَقى؟ ىَموَل:   هللاسْم

ِْٔف، ؾَ » َِ ُف َظ ٍَ َْ ـَ ِف َحتَّك َيَوَع  ـْ َربِّ ْؿ ِم ـُ ُٕق َأَحُد قُل: َيْد َُ َٔ َذا؟ َؾ ـَ َذا َو ـَ  َٝ ِْ ِّ َُقُل: َأَظ َٔ

َْٔؽ  َِ ُت َظ َُقُل: إِِّنِّ َشَسْ ُرُه، ُثؿَّ َي رِّ ََ ُٔ ْؿ، َؾ ًَ َٕ َُقُل:  َٔ َذا؟ َؾ ـَ َذا َو ـَ  َٝ ِْ ِّ َُقُل: َظ ْؿ، َوَي ًَ َٕ

َْٔقمَ  ُرَهٚ َفَؽ اف ٍِ ٚ َأْؽ َٕ َٔٚ، َوَأ ْٕ   .شيِف افدُّ

ٌَوُن، طَم  صَمـَو ؿَمْق ًُ َوىَموَل آَدُم، طَمدَّ ـِ قُمَؿَر، ؾَمِؿْع ـْ اسْم صَمـَو َصْػَقاُن، قَم صَمـَو ىَمَتوَدُة، طَمدَّ دَّ

ِلَّ   .اًمـٌَّ

 (:477/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 .[]اًمـًوء  ِّ نب مب  زب رب يئ ٱّٰسَموُب ىَمْقًمِِف: 

ـِ ؿِمفَ  ـِ اسْم صَمـَو قُمَؼْقٌؾ، قَم ، طَمدَّ ٌُ ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ سُمَؽػْمٍ صَمـَو حَيَْقك سْم صَمـَو مُحَْقُد طَمدَّ وٍب، طَمدَّ

ِلَّ  ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: َأنَّ اًمـٌَّ ، قَم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم َّٟ آَدُم، »ىَموَل:  سْم اْحَت

 َٝ ْٕ ، َؿَٚل آَدُم: َأ ِٜ
ـَ اجَلَّْ َتَؽ ِم يَّ َٝ ُذرِّ َٝ آَدُم افَِّذي َأْخَرْج ْٕ َٚل ُمقَشك: َأ ََ َوُمقَشك، َؾ

َٚك ا ٍَ َر َظَعَّ َؿْبَؾ بِ  هللُمقَشك افَِّذي اْصَى ُِقُمِْل َظَذ َأْمٍر َؿْد ُؿدِّ ََلِمِف ُثؿَّ َت ـَ ِرَشَٚٓتِِف، َو

َّٟ آَدُم ُمقَشك َؼ، َؾَح َِ  .شَأْن ُأْخ

ـْ َأَكٍس  صَمـَو ىَمَتوَدُة، قَم صَمـَو ِهَشوٌم، طَمدَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ ؾُِؿ سْم ًْ صَمـَو ُم ، ىَموَل: طَمدَّ



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     48

 

عُ »:  هللىَموَل َرؾُمقُل ا َّ َُقُفقَن: َفِق  َُيْ ِٜ َؾَٔ ََٔٚم
َِ ِمُْقَن َيْقَم اف ْٗ ادُ

َٝ آَدُم َأُبق  ْٕ َُقُفقَن َفُف: َأ َٔ ُْٖتقَن آَدَم َؾ َٔ َِْٕٚٚ َهَذا، َؾ َُ ـْ َم ُُيَْٚ ِم َْٚ َؾُرِ َْٚ إَِػ َربِّ ًْ ٍَ اْشَتْن

َؽ ا ََ َِ ، َخ َؽ َأْش  هللافَبَؼِ َّ َِّ ، َوَظ َٜ َُ َِٔدِه، َوَأْشَجَد َفَؽ ادَََلئِ ْع َفَْٚ بِ ٍَ ٍء َؾْٚص ؾِّ َرْ ـُ اَمَء 

ْؿ َخىَِٔئَتُف افَّتِل َأَصَٚب  ُر َْلُ ـُ َْٔذ ْؿ َؾ ـُ ُٝ ُهَْٚ ْؿ: َفْس َُقُل َْلُ َٔ َْٚ َحتَّك ُيِرَُيَْٚ، َؾ  .شإَِػ َربِّ

ٌِْد ا ـُ قَم ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم ٌِْد اهللطَمدَّ ـِ قَم يِؽ سْم ـْ َذِ صَمـِل ؾُمَؾْقاَمُن، قَم ُف ىَموَل: ، أَ هلل، طَمدَّ كَّ

ـَ َموًمٍِؽ، َيُؼقُل:  ًُ َأَكَس سْم َي بَِرُشقِل ا»ؾَمِؿْع َٜ ُأَْسِ َِ ْٔ ـْ   هللَف ِم

ٚئٌِؿ يِف ادَْسِجِد اَْلَراِم،  َٕ ِْٔف َوُهَق  ٍر َؿْبَؾ َأْن ُيقَحك إَِف ٍَ َٕ  ُٜ ُف َجَٚءُه َثََلَث َّٕ ، َأ ِٜ َب ًْ َُ َمْسِجِد اف

 ََ ْؿ ُهَق؟ َؾ ُ ْؿ: َأُيُّ ُْلُ َٚل َأوَّ ََ ُهْؿ، َؾ َٚل آِخُرُهْؿ: ُخُذوا َخْرَ ََ ُهْؿ، َؾ ْؿ: ُهَق َخْرُ ُٓ َٚل َأْوَشُى

ُُْْٔف َوَٓ  ُبُف، َوَتَُْٚم َظ ِْ ًٜ ُأْخَرى، ؾِٔاَم َيَرى َؿ َِ ْٔ ْؿ َيَرُهْؿ َحتَّك َأَتْقُه َف َِ ، َؾ َٜ َِ ْٔ َِّ َِْؽ اف ْٝ تِ َٕ ٚ َُ  َؾ

َُٔٚء َتَُْٚم َأظْ  بِ ْٕ َذفَِؽ إَ ـَ ُبُف، َو ِْ قُه َحتَّك َيَُْٚم َؿ ُّ ِِّ َُ ْؿ ُي َِ ْؿ، َؾ ُِقَُبُ ْؿ َوَٓ َتَُْٚم ُؿ ُٓ ُُْٔ

ْحِرِه  َٕ يُؾ َمٚ َبْغَ  يُؾ، َؾَنؼَّ ِجْزِ ْؿ ِجْزِ ُٓ ُه ِمْْ َّٓ قُه ِظَْْد بِْئِر َزْمَزَم، َؾَتَق ًُ ُِقُه، َؾَقَض َّ اْحَت

ـْ  ُف ِم َِ َس ٌَ ـْ َصْدِرِه َوَجْقؾِِف، َؾ ََك َجْقَؾُف،  إَِػ َفبَّتِِف َحتَّك َؾَرَغ ِم ْٕ َِٔدِه، َحتَّك َأ َمِٚء َزْمَزَم بِ

، َؾَحَنٚ بِِف َصْدَرُه  ًٜ َّ ُْ ٚ َوِح ًٕ ا إِياَم ، َُمُْنقًّ ٍٛ ـْ َذَه ٍٛ ؾِِٔف َتْقٌر ِم ـْ َذَه ٍٝ ِم ُثؿَّ ُأِِتَ بَِىْس

ِٚديَدُه  ٌَ ِف  -َوَف َِ ِْ ِْل ُظُروَق َح ًْ ُف ُثؿَّ َظَرَج بِِف إَِػ افسَّ  -َي ََ َب َبًٚبٚ ُثؿَّ َأْضَب َٔٚ، َؾََضَ ْٕ اَمِء افدُّ

ًَِل  ًََؽ؟ َؿَٚل: َم ـْ َم يُؾ: َؿُٚفقا: َوَم َٚل ِجْزِ ََ ـْ َهَذا؟ َؾ اَمِء َم ٚ َؾََْٚداُه َأْهُؾ افسَّ ـْ َأْبَقاَِبَ ِم

َْٔسَتْبِؼُ بِِف أَ  ْرَحًبٚ بِِف َوَأْهًَل، َؾ َّ ْؿ، َؿُٚفقا: َؾ ًَ َٕ ؟ َؿَٚل:  َٞ ًِ ٌد، َؿَٚل: َوَؿْد ُب َّّ ْهُؾ ُُمَ

اَمِء باَِم ُيِريُد ا ُؿ َأْهُؾ افسَّ َِ ًْ اَمِء، َٓ َي ْؿ، َؾَقَجَد يِف  هللافسَّ ُٓ َّ
ِِ ًْ بِِف يِف إَْرِض َحتَّك ُي

 ْٔ َِ ِْٔف َوَردَّ َظ َِ َؿ َظ َِّ ِْٔف، َؾَس َِ ْؿ َظ ِِّ يُؾ: َهَذا َأُبقَك آَدُم َؾَس َٚل َفُف ِجْزِ ََ َٔٚ آَدَم، َؾ ْٕ اَمِء افدُّ ِف افسَّ

ـِ آَدُم،  َرْي َٓ َٔٚ بَِْ ْٕ اَمِء افدُّ ، َؾَِ٘ذا ُهَق يِف افسَّ َٝ ْٕ ـُ َأ ْب ِٓ َؿ ا ًْ
َوَؿَٚل: َمْرَحًبٚ َوَأْهًَل بِْٚبِْل، ِٕ

ٚ، ُثؿَّ  ُُهَ ُْْكُ َراُت ُظ ٍُ يُؾ؟ َؿَٚل: َهَذا افُِّْٔؾ َواف َراِن َيٚ ِجْزِ َٓ َّْ َٚل: َمٚ َهَذاِن اف ََ َيىَِّرَداِن، َؾ

اَم  َٙ بِِف يِف افسَّ َب َيَدُه َؾَِ٘ذا َم ٍٗ َوَزَبْرَجٍد، َؾََضَ ُف ْٗ ـْ ُف ِْٔف َؿْكٌ ِم َِ ٍر آَخَر َظ َٓ ِء، َؾَِ٘ذا ُهَق بَِْ

َٖ َفَؽ َربَُّؽ، ُثؿَّ  ْقَثُر افَِّذي َخَب َُ يُؾ؟، َؿَٚل: َهَذا اف ُهَق ِمْسٌؽ َأْذَؾُر، َؿَٚل: َمٚ َهَذا َيٚ ِجْزِ
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، ِٜ
َٔ
اَمِء افثَِّٕٚ ـْ َهَذا، َؿَٚل  َظَرَج بِِف إَِػ افسَّ ْٝ َفُف إُوَػ َم ُٜ َفُف ِمْثَؾ  َمٚ َؿَٚف َُ ِٝ ادَََلئِ َٚف ََ َؾ

ٌد  َّّ ًََؽ؟ َؿَٚل: ُُمَ ـْ َم يُؾ: َؿُٚفقا: َوَم ِْٔف؟ ِجْزِ َٞ إَِف ًِ ، َؿُٚفقا: َوَؿْد ُب

اَمِء ا ْؿ، َؿُٚفقا: َمْرَحًبٚ بِِف َوَأْهًَل، ُثؿَّ َظَرَج بِِف إَِػ افسَّ ًَ َٕ ، َوَؿُٚفقا َفُف ِمثَْؾ َمٚ َؿَٚل:  ِٜ فثَّٚفَِث

ُٚفقا َفُف ِمْثَؾ َذفَِؽ، ُثؿَّ َظَرَج بِِف إَِػ  ََ ، َؾ ِٜ
ًَ ابِ ، ُثؿَّ َظَرَج بِِف إَِػ افرَّ ُٜ َٔ

ِٝ إُوَػ َوافثَِّٕٚ َؿَٚف

ٚدِ  اَمِء افسَّ ُٚفقا ِمْثَؾ َذفَِؽ، ُثؿَّ َظَرَج بِِف إَِػ افسَّ ََ ، َؾ ِٜ اَمِء اَْلِٚمَس ُٚفقا َفُف ِمثَْؾ افسَّ ََ ، َؾ ِٜ َش

َُٔٚء َؿْد  بِ ْٕ ٚ َأ َٓ ؾُّ َشاَمٍء ؾِٔ ـُ ُٚفقا َفُف ِمْثَؾ َذفَِؽ،  ََ ، َؾ ِٜ
ًَ ٚبِ اَمِء افسَّ َذفَِؽ، ُثؿَّ َظَرَج بِِف إَِػ افسَّ

، َوآَخَر يِف  ِٜ
ًَ ابِ ، َوَهُٚروَن يِف افرَّ ِٜ

َٔ
ْؿ إِْدِريَس يِف افثَِّٕٚ ُٓ ُٝ ِمْْ ْٔ َْٖوَظ ُهْؿ، َؾ ِٜ ََلْ َشامَّ اَْلِٚمَس

ََلِم ا ـَ ِؤِؾ  ٍْ ِٜ بَِت
ًَ ٚبِ ، َوُمقَشك يِف افسَّ ِٜ ِٚدَش ُف، َوإِْبَراِهَٔؿ يِف افسَّ َّ ِظ اْش ٍَ َٚل هللَأْح ََ ، َؾ

َّٓ ا ُف إِ ُّ َِ ًْ َـّ َأْن ُيْرَؾَع َظَعَّ َأَحٌد، ُثؿَّ َظََل بِِف َؾْقَق َذفَِؽ باَِم َٓ َي ْ َأُط ، هللُمقَشك: َربِّ ََل

َٚن ِمُْْف َؿَٚب َؿْقَشْغِ  َحتَّك ـَ ِة، َؾَتَدػَّ َحتَّك  زَّ
ًِ َجبَِّٚر َربِّ اف ِْ ٚ فِ َٕ ك، َوَد َٓ َجَٚء ِشْدَرَة ادَُْْت

َْٖوَحك ا َٕك، َؾ ، ُثؿَّ  هللَأْو َأْد ٍٜ َِ ْٔ ؾَّ َيْقٍم َوَف ـُ تَِؽ  ِْٔف: ََخِْسَغ َصََلًة َظَذ ُأمَّ ؾِٔاَم َأْوَحك إَِف

َغ مُ  َِ َْٔؽ َربَُّؽ؟ َهَبَط َحتَّك َب َد إَِف ِٓ ُد، َمَٚذا َظ َّّ َٚل: َيٚ ُُمَ ََ قَشك، َؾْٚحَتَبَسُف ُمقَشك، َؾ

َتَؽ َٓ َتْسَتىُِٔع َذفَِؽ، َؾْٚرِجْع  ، َؿَٚل: إِنَّ ُأمَّ ٍٜ َِ ْٔ ؾَّ َيْقٍم َوَف ـُ َد إَِِلَّ ََخِْسَغ َصََلًة  ِٓ َؿَٚل: َظ

 ٍَ ْؿ، َؾْٚفَت ُٓ َؽ َوَظْْ ْػ َظَْْؽ َربُّ ٍِّ َُٔخ ِْ ُف  َٝ افَّْبِلُّ َؾ َّٕ َٖ ـَ يَؾ  إَِػ ِجْزِ

َٚل  ََ ََل بِِف إَِػ اجَلبَِّٚر، َؾ ًَ ، َؾ َٝ ْؿ إِْن ِصْئ ًَ َٕ يُؾ: َأْن  ِْٔف ِجْزِ ََٖصَٚر إَِف َيْسَتِنُرُه يِف َذفَِؽ، َؾ

تِل َٓ َتْسَتىُِٔع َهَذا، َؾَقَضَع ظَ  ْػ َظَّْٚ َؾِ٘نَّ ُأمَّ ٍِّ ُف: َيٚ َربِّ َخ َٕ ٚ َُ َقاٍت َوُهَق َم َِ ُْْف َظْؼَ َص

ِف َحتَّك َصَٚرْت إَِػ ََخِْس  ُدُه ُمقَشك إَِػ َربِّ ْؿ َيَزْل ُيَردِّ َِ ُثؿَّ َرَجَع إَِػ ُمقَشك، َؾْٚحَتَبَسُف َؾ

ُد َوا َّّ َٚل: َيٚ ُُمَ ََ ِس، َؾ ّْ َقاٍت، ُثؿَّ اْحَتَبَسُف ُمقَشك ِظَْْد اَْل َِ ْد َراَوْدُت َبِْل  هللَص ََ َف

ائَِٔؾ  قًبٚ  إَِْسَ ُِ ُػ َأْجَسًٚدا َوُؿ ًَ ُتَؽ َأْض مَّ
ُٖ قُه، َؾ ـُ قا َؾَسَ ٍُ ًُ ـْ َهَذا َؾَو َٕك ِم َؿْقِمل َظَذ َأْد

ُٝ افَّْبِلُّ 
ٍِ َت ِْ ؾَّ َذفَِؽ َي ـُ ْػ َظَْْؽ َربَُّؽ،  ٍِّ َُٔخ ِْ ٚ َوَأْبَهًٚرا َوَأْشاَمًظٚ َؾْٚرِجْع َؾ ًٕ َوَأْبَدا

  َِْٔف، و َِ ُِٔنَر َظ
يَؾ فِ ُف ِظَْْد إَِػ ِجْزِ ًَ يُؾ، َؾَرَؾ َرُه َذفَِؽ ِجْزِ ُْ َٓ َي

ْؿ َوَأْبَهُٚرُهْؿ  ُٓ ْؿ َوَأْشاَمُظ ُِقَُبُ ُٚء َأْجَسُٚدُهْؿ َوُؿ ٍَ ًَ تِل ُض َٚل: َيٚ َربِّ إِنَّ ُأمَّ ََ ، َؾ ِٜ اَْلِٚمَس
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َْٔؽ َوَش  ُد، َؿَٚل: َفبَّ َّّ َٚل اجَلبَُّٚر: َيٚ ُُمَ ََ ْػ َظَّْٚ، َؾ ٍِّ ُف َٓ َوَأْبَداُْنُْؿ َؾَخ َّٕ َدْيَؽ، َؿَٚل: إِ ًْ

 ،ٚ ْؼِ َأْمَثِْٚلَ ًَ ٍٜ بِ
ؾُّ َحَسَْ ُُ َْٔؽ يِف ُأمِّ افَُِتِٚب، َؿَٚل: َؾ َِ اَم َؾَرْضُتُف َظ ـَ  ، ْقُل َفَديَّ ََ ُل اف ُيَبدَّ

َْٔػ  ـَ َٚل:  ََ َْٔؽ، َؾَرَجَع إَِػ ُمقَشك، َؾ َِ َل ََخُْسقَن يِف ُأمِّ افَُِتِٚب، َوِهَل ََخٌْس َظ ِٓ َؾ

 ًَ ٚ، َؿَٚل ُمقَشك: َؿْد َواَؾ ٍٜ َظْؼَ َأْمَثِْٚلَ
ؾِّ َحَسَْ ُُ ٚ بِ َٕ َػ َظَّْٚ، َأْظَىٚ ٍَّ َٚل: َخ ََ ؟ َؾ َٝ  هللِْ

ْػ َظَْْؽ  ٍِّ َُٔخ ِْ قُه، اْرِجْع إَِػ َربَِّؽ َؾ ـُ ـْ َذفَِؽ َؾَسَ َٕك ِم ائَِٔؾ َظَذ َأْد َراَوْدُت َبِْل إَِْسَ

ـْ َرِبِّ  هللك، َؿْد َواَيٚ ُمقَش  : هللَأْيًوٚ، َؿَٚل َرُشقُل ا ُٝ ِم ْٔ َٔ اْشَتْح

ِْٔف، َؿَٚل: َؾْٚهبِْط بِْٚشِؿ ا ُٝ إَِف ٍْ َِ َّٚ اْخَت َظ َوُهَق يِف َمْسِجِد اَْلَرامِ  هللَِم ََ ْٔ  .شَؿَٚل: َواْشَت

بِّ َمَع َأْهِؾ اجلَـَّيِ   .سَموُب يَماَلِم اًمرَّ

ـُ وَ  صَمـِل اسْم ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم ـِ طَمدَّ ـْ َزْيِد سْم صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم ْهٍى، ىَموَل: طَمدَّ

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ  وٍر، قَم ًَ ـِ َي  سْم
ِ
ـْ قَمَطوء ِلُّ َأؾْمَؾَؿ، قَم ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ

 :«هللإِنَّ ا  َْٚ َْٔؽ َربَّ َُقُفقَن: فَبَّ َٔ ، َؾ ِٜ
: َيٚ َأْهَؾ اجَلَّْ ِٜ

َْهِؾ اجَلَّْ ِٕ قُل  َُ َي

َدْيَؽ  ًْ َْٕرََض َيٚ َربِّ َوَش َُقُفقَن: َوَمٚ َفَْٚ َٓ  َٔ َُقُل: َهْؾ َرِضُٔتْؿ؟ َؾ َٔ َواَْلْرُ يِف َيَدْيَؽ، َؾ

ـْ َذفَِؽ،  ْؿ َأْؾَوَؾ ِم ُُ َُقُل: َأَٓ ُأْظىِٔ َٔ َؽ، َؾ َِ ِْ ـْ َخ ِط َأَحًدا ِم ًْ ْ ُت َْٔتَْٚ َمٚ ََل َوَؿْد َأْظَى

ٍء َأْؾَو  َُقُفقَن: َيٚ َربِّ َوَأيُّ َرْ َٔ ْؿ ِرْضَقاِِّن َؾََل َؾ ُُ ْٔ َِ قُل: ُأِحؾُّ َظ َُ َٔ ـْ َذفَِؽ، َؾ ُؾ ِم

َدُه َأَبًدا ًْ ْؿ َب ُُ ْٔ َِ  .شَأْشَخُط َظ

ـْ َأِِّب  وٍر، قَم ًَ ـِ َي  سْم
ِ
ـْ قَمَطوء صَمـَو ِهاَلٌل، قَم صَمـَو وُمَؾْقٌح، طَمدَّ ـُ ؾِمـَوٍن، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ِلَّ  ـْ َأْهِؾ يَموَن َيقْ  ُهَرْيَرَة: َأنَّ اًمـٌَّ ُث َوقِمـَْدُه َرضُمٌؾ ِم ًمو حُيَدِّ

ٌَوِدَيِي:  َٝ ؾِٔاَم »اًم َٚل َفُف: َأَوَفْس ََ ْرِع، َؾ ُف يِف افزَّ َْٖذَن َربَّ ِٜ اْشَت
ـْ َأْهِؾ اجَلَّْ َأنَّ َرُجًَل ِم

َع َوَبَذَر، َؾَتَبَٚدَر افىَّ  َْسَ
َٖ ُّٛ َأْن َأْزَرَع، َؾ ؟ َؿَٚل: َبَذ، َوَفُِِّْل ُأِح َٝ َبُٚتُف ِصْئ َٕ ْرَف 

َُقُل ا َٔ ِقيُرُه َأْمَثَٚل اجِلَبِٚل، َؾ ُْ ـَ آَدَم،  هللَواْشتَِقاُؤُه َواْشتِْحَهُٚدُه َوَت ََٕؽ َيٚ اْب َٚػ: ُدو ًَ َت

ءٌ  ًَُؽ َرْ ُف َٓ ُيْنبِ َّٕ : َيو َرؾُمقَل اشَؾِ٘ َّٓ ىُمَرؿِمقًّو َأْو هلل، وَمَؼوَل إقَْمَراِِّبُّ ، َٓ دَمُِد َهَذا إِ
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ـَو سمَِلْصَحوِب َزْرٍع، وَمَضِحَؽ َرؾُمقُل َأْكَصورِ  ًْ ـُ وَمَؾ و َكْح ُْؿ َأْصَحوُب َزْرٍع، وَمَلمَّ و، وَمنِّنَّ يًّ

 .هللا

 (:496/ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا 

 حن جن يم ىم ٱّٰوَ  []اًمرمحـ  ِّ لك اك يق ىق يف ىف ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا
 ىب نب مب زب رب  يئ  ٱّٰ ، َوىَمْقًمِِف شَمَعومَم:[1]إكٌقوء:   ِّ ىن من خن
 ين ٱًّٰمَِؼْقًمِِف شَمَعومَم:  ،شَوَأنَّ طَمَدصَمُف َٓ ُيْشٌُِف طَمَدَث اعمَْخُؾقىِملمَ » [ق]اًمطال  ِّيب
  .[33]اًمشقرى:   ِّ خي حي جي  يه مهىه جه

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ُعقٍد: قَم ًْ ـُ َم ـْ َأْمِرِه َمٚ  هللإِنَّ ا»: َوىَموَل اسْم ُُيِْدُث ِم

َّٚ َأْحَد  ََلةِ َيَنُٚء، َوإِنَّ َِم قا يِف افهَّ ُّ َِّ َُ  .شَث: َأْن َٓ َت

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو قَمكِمُّ سْم ـِ هللطَمدَّ ـْ قِمْؽِرَمَي، قَم صَمـَو َأيُّقُب، قَم ـُ َوْرَداَن، طَمدَّ صَمـَو طَموشمُِؿ سْم ، طَمدَّ

ٌَّوٍس  ـِ قَم ْؿ »، ىَموَل: اسْم ـُ ْؿ، َوِظَْْد ِٓ ُتبِ ـُ ـْ  َُٖفقَن َأْهَؾ افَُِتِٚب َظ َْٔػ َتْس ـَ

ًدا بِٚهللا ـَِتُٚب  ْٓ ِٛ َظ ُت ُُ ْٛ هلل، َأْؿَرُب اف ُف َُمًْوٚ ََلْ ُيَن َٕ َرُءو َْ  .ش، َت

ٌَْقُد ا ِِن قُم ، َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ ٌِْد ا هللطَمدَّ ـُ قَم ، َأنَّ هللسْم

ٌَْد ا ٌَّوٍس، ىَموَل:  هللقَم ـَ قَم ؾِِؿلمَ »سْم ًْ ، َيو َمْعنَمَ اعمُ
ٍ
ء ـْ َرْ َلًُمقَن َأْهَؾ اًمؽَِتوِب قَم ًْ ، يَمْقَػ شَم

ٌَوِر سمِو قَمغَم َكٌِقُِّؽْؿ  هللَويمَِتوسُمُؽُؿ اًمَِّذي َأْكَزَل ا ، هللَأطْمَدُث إظَْم

صَمُؽُؿ ا ْ ُيَشْى، َوىَمْد طَمدَّ ـْ يُمُتِى اهللحَمًْضو مَل ًُمقا ِم وا،  هلل: َأنَّ َأْهَؾ اًمؽَِتوِب ىَمْد سَمدَّ ُ َوهَمػمَّ

ـْ قِمـِْد اوَمؽَ  ٌُقا سمَِلْيِدُّيُِؿ اًمُؽُتَى، ىَموًُمقا: ُهَق ِم وا سمَِذًمَِؽ صَمَؿـًو ىَمِؾقاًل، َأَوَٓ  هللَت ًمَِقْشؽَمُ

َلًَمتِِفْؿ؟ وَماَل َوا ًْ ـْ َم ـَ اًمِعْؾِؿ قَم َلًُمُؽْؿ هللَيـَْفويُمْؿ َمو ضَموَءيُمْؿ ِم ًْ ، َمو َرَأْيـَو َرضُماًل ِمـُْفْؿ َي

ـِ اًمَِّذي ُأْكِزَل قَمَؾقْ   .شُؽؿْ قَم
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 هللإثبات علْ ا  ُّاستْاُٜ علٙ عسشُ ّأىُ باًٜ مً خلق: 

 :اآليات الداّلة على علّىه سبخانه 

 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱّٰ قال دل شأىُ: .1
 .]ـمف[  ِّ يف ىف يث

، 1، يقكس: 44]إقمراف:   ِّمك لك اك يق ٱّٰ ّقْلُ عص مً قال: .2

 .[4، احلديد: 49، اًمػرىمون: 1اًمرقمد: 

 .]إقمغم[  ِّ مي زي ري ٰى ين ٱّٰ :ّقْلُ  .3

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ٱّٰ ّقْلُ تعاىل: .4
 .]اًمؾقؾ[   ِّ يت

  ِّ ين  ىن نن من زن ممرن ام يل ىل ٱّٰ يف شأٌ عٔطٙ: ّقْلُ  .5

 .]اًمـًوء[

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ٱّٰ :ّقْلُ  .6
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
]آل   ِّ مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ

 .قمؿران[

 مه جه هن خنمن حن جن مم ٱّٰ اىُ:ّقْل البازٖ ضبخ .7
 َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي ٱّٰ ، وىمقًمف:]إكعوم[  ِّ  ٰه
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 .]إكعوم[  ِّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

  ِّ مح جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب ٱّٰ ّقْلُ: .8

 .]يقؾمػ[

 هت مت خت حت جت هب مب خب ٱّٰ ّقْلُ دّلت قدزتُ: .9
 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
 .]اعمعورج[  ِّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

  ِّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ٱّٰ ىُ:ّقْلُ ضبخا .11

 .]اًمـحؾ[

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱّٰ :ّقْلُ  .11
  ِّ يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 .]اعمؾؽ[

 رب يئ ىئ نئ ٱّٰ ّقْلُ:، ]ؾمٌل[  ِّ يي  ىي مي خي ٱّٰ ّقْلُ: .12
]اًمٌؼرة:   ِّ هل مل خل حل ٱّٰ ،[10، ًمؼامن: 61]احلٍ:   ِّ مب زب

 مي خي ٱّٰ  ،]هموومر[  ِّ ٰى ين  ىن نن من ٱّٰ ،[4، اًمشقرى: 144
 ،]اًمـًوء[  ِّ نب مب زب رب يئ ىئ ٱّٰ ،]اًمشقرى[  ِّ  مئ هي

 .]اًمرقمد[  ِّ اك يق ىق يف  ىف يث ٱّٰ

واؾمتقائف وقمؾقه قمغم قمرؿمف، وقمرؿمف قمغم  هللومفذه أيوت اًمتل هتتػ سمقطمداكقي ا

 ؾمامواشمف يمام ؾمقليت ذم إطموديٌ اًمداًّمي قمغم ذًمؽ.
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اًمذي شمتضؿـ ًمزاًمو ومـ أيوت اعمذيمقرة أيضو مو يثًٌ اؾمؿ: إقمغم، اًمعكم... 

 إصمٌوت صػي اًمعؾق.

 حن ٱّٰ ،[40اًمـحؾ: ]  ِّ  مج حج ٱّٰ وذم سمعضفو أظمر إصمٌوت اًمػقىمقي:
، [يقؾمػ]  ِّ مح جح مج حج مث هت ٱّٰ ،[61، 38إكعوم: ]  ِّخن

، أي اًمصعقد، وٓ يؽقن ذًمؽ إٓ هللوذم سمعضفو ذيمر معراج اعمالئؽي واًمروح إمم ا

 ، ويمذا رومعف:[30وموـمر: ]  ِّ مض خض حض جض ٱّٰ إمم إقمغم، ويمذا ىمقًمف:

 .[30وموـمر: ]  ِّ جعمع مظ حطٱّٰ

وهـوك أدًمي أظمرى مل أذيمرهو ًمؽثرهتو، مـفو مو هق ذم ذيمر كزول اًمؼرآن وإمر، 

 ، وٓ يؽقن اًمـزول إٓ مـ إقمغم إمم إدكك.هللوذًمؽ مـ قمـد ا

، ومنن ذم معـوهو [36اعمؾؽ: ]  ِّ نئ مئ زئ رئ ٱّٰ وأمو أيتون اًمؾَّتون ومقفام:

 رئزئ ّٰ ِّ ُّ ٱّٰ ؾمتعالء، سمؿعـك: قمغم. ومـف ىمقًمف شمعومم:هـو آ
 ، أي: قمؾقفو. ومـف يمذًمؽ:[16اعموئدة: ]  ِّ زبمب رب يئ  نئىئ مئ

 ، أي: قمؾقفو أيًضو، ومـف خمؼًما قمـ ىمقل ومرقمقن:[1اًمتقسمي: ] ِّ خن حن جنٱّٰ

 ، أي: قمؾقفو، وهذا أمر واوح.[73ـمف: ] ِّ مئ خئ حئ جئ ٱّٰ

 استىائه على عسشه فكثرية أيًضا، وأقتصس و هللوأما األحاديث الداّلة على علّى ا

 مهها على ما يلي:

 :«بدٛ اخللل»( يف كتاب 6/287) «صخٔخُ»يف  قال اإلماو البدازٖ -1

ـِ  َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ ، قَم ـِ اًمُؼَرِرُّ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم صَمـَو ُمِغػَمُة سْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ـْ  دََّٚ »:  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اَأِِّب ُهَرْيَرَة إقَْمَرِج، قَم
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َٙ ا ْٝ َؽَوبِل هللَؿ َب َِ تِل َؽ ْرِش إِنَّ َرُْحَ ًَ َق ِظَْْدُه َؾْقَق اف ُٓ َٛ يِف ـَِتٚبِِف َؾ َت ـَ َؼ  ِْ  .شاَْل

( ذم يمتوب 411، 440، 404/ص 31وأقموده اًمٌخوري أيًضو ذم )ج 

 .شاًمتقطمقد»

 (.4/1306وأظمرضمف مًؾؿ )ج 

ّمً أعظه الرباٍني الكاطع٘ يف إثبات العلْ أحادٓح اإلضساٛ ّاملعساج، فكد أخسج  -2

 :هلل( حدٓح مالك بً صعصع٘، فكال زمحُ ا303 - 6/302البدازٖ )

صَمـَو َيِزيُد  ـْ ىَمَتوَدَة، ح وىَموَل زِم ظَمؾِقَػُي: طَمدَّ وٌم، قَم صَمـَو مَهَّ ـُ ظَموًمٍِد، طَمدَّ صَمـَو ُهْدسَمُي سْم طَمدَّ

ـُ زُ  ـْ سْم ـُ َموًمٍِؽ، قَم صَمـَو َأَكُس سْم صَمـَو ىَمَتوَدُة، طَمدَّ صَمـَو ؾَمِعقٌد، َوِهَشوٌم، ىَموَٓ: طَمدَّ َرْيٍع، طَمدَّ

ـِ َصْعَصَعَي  ِلُّ َموًمِِؽ سْم ٚ ِظَْْد »: ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ َٕ َْْٔٚ َأ َب

َيِٚن  َْ َٔ ِٝ َبْغَ افَّْٚئِِؿ، َواف
ْٔ ِْل َرُجًَل َبْغَ  -افَب ًْ َر: َي ـَ ْغِ َوَذ َِ ُج ٍٝ - افرَّ ُٝ بَِىْس ُٖتِٔ ، َؾ

ـُ باَِمِء  ، ُثؿَّ ُؽِسَؾ افَبْى ـِ ـَ افَّْْحِر إَِػ َمَراقِّ افَبْى ٚ، َؾُنؼَّ ِم ًٕ ًٜ َوإِياَم َّ ُْ ، ُمَِِئ ِح ٍٛ ـْ َذَه ِم

ِؾ َوَؾقْ  ٌْ ََٔض، ُدوَن افَب  َأْب
ٍٜ
ُٝ بَِدابَّ ٚ، َوُأتِٔ ًٕ ًٜ َوإِياَم َّ ُْ اُق، َزْمَزَم، ُثؿَّ ُمَِِئ ِح َق اِْلاَمِر: افُزَ

ـْ  يُؾ: ِؿَٔؾ: َم ـْ َهَذا؟ َؿَٚل ِجْزِ َٔٚ، ِؿَٔؾ: َم ْٕ اَمَء افدُّ َْْٔٚ افسَّ يَؾ َحتَّك َأَت ُٝ َمَع ِجْزِ َْ َِ َى ْٕ َؾٚ

َؿ  ًْ
ْؿ، ِؿَٔؾ: َمْرَحًبٚ بِِف، َوَفِْ ًَ َٕ ِْٔف؟ َؿَٚل:  ٌد، ِؿَٔؾ: َوَؿْد ُأْرِشَؾ إَِف َّّ ًََؽ؟ َؿَٚل: ُُمَ َم

َْْٔٚ ادَجِ  َت
َٖ ، َؾ بِلٍّ َٕ ـٍ َو ـَ اْب َٚل: َمْرَحًبٚ بَِؽ ِم ََ ِْٔف، َؾ َِ ُٝ َظ ّْ َِّ ُٝ َظَذ آَدَم، َؾَس ْٔ َت

َٖ لُء َجَٚء، َؾ

ٌد، ِؿَٔؾ: ُأْرِشَؾ  َّّ ًََؽ؟ َؿَٚل: ُُمَ ـْ َم يُؾ، ِؿَٔؾ: َم ـْ َهَذا؟ َؿَٚل: ِجْزِ ، ِؿَٔؾ َم َٜ َٔ
اَمَء افثَِّٕٚ افسَّ

ْؿ، ؿِ  ًَ َٕ ِْٔف، َؿَٚل:  ُٝ َظَذ ِظَٔسك، َوَُئَْك إَِف ْٔ َت
َٖ َؿ ادَِجلُء َجَٚء، َؾ ًْ

َٔؾ: َمْرَحًبٚ بِِف، َوَفِْ

يُؾ،  ـْ َهَذا؟ ِؿَٔؾ: ِجْزِ ، ؿَِٔؾ: َم َٜ اَمَء افثَّٚفَِث َتَْْٔٚ افسَّ
َٖ ، َؾ بِلٍّ َٕ ـْ َأٍخ َو َٚٓ: َمْرَحًبٚ بَِؽ ِم ََ َؾ

ٌد، ِؿَٔؾ: َوَؿْد  َّّ ًََؽ؟ ِؿَٔؾ: ُُمَ ـْ َم ْؿ، ِؿَٔؾ: َمْرَحًبٚ بِِف،  ِؿَٔؾ: َم ًَ َٕ ِْٔف؟ َؿَٚل:  ُأْرِشَؾ إَِف

ـْ َأٍخ  ِْٔف َؿَٚل: َمْرَحًبٚ بَِؽ ِم َِ ُٝ َظ ّْ َِّ ُٝ َظَذ ُيقُشَػ، َؾَس ْٔ َت
َٖ َؿ ادَِجلُء َجَٚء، َؾ ًْ

َوَفِْ

يُؾ، ِؿَٔؾ: ـْ َهَذا؟ َؿَٚل: ِجْزِ ، ِؿَٔؾ: َم َٜ ًَ ابِ اَمَء افرَّ َْْٔٚ افسَّ َت
َٖ ، َؾ بِلٍّ َٕ ًََؽ؟ ِؿَٔؾ  َو ـْ َم َم
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 ُٝ ْٔ َت
َٖ َؿ ادَِجلُء َجَٚء، َؾ ًْ

ْؿ، ِؿَٔؾ: َمْرَحًبٚ بِِف َوَفِْ ًَ َٕ ِْٔف؟ ِؿَٔؾ:  ٌد، ِؿَٔؾ: َوَؿْد ُأْرِشَؾ إَِف َّّ ُُمَ

اَمَء اَْلِٚمَس  َْْٔٚ افسَّ َت
َٖ ، َؾ بِلٍّ َٕ ـْ َأٍخ َو َٚل: َمْرَحًبٚ بَِؽ ِم ََ ِْٔف، َؾ َِ ُٝ َظ ّْ َِّ ، َظَذ إِْدِريَس، َؾَس َٜ

ِْٔف؟  ٌد، ِؿَٔؾ: َوَؿْد ُأْرِشَؾ إَِف َّّ ًََؽ؟ ِؿَٔؾ: ُُمَ ـْ َم يُؾ، ِؿَٔؾ: َوَم ـْ َهَذا؟ َؿَٚل: ِجْزِ ِؿَٔؾ: َم

ِْٔف،  َِ ُٝ َظ ّْ َِّ َْْٔٚ َظَذ َهُٚروَن َؾَس َت
َٖ َؿ ادَِجلُء َجَٚء، َؾ ًْ

ْؿ، ِؿَٔؾ: َمْرَحًبٚ بِِف َوَفِْ ًَ َٕ َؿَٚل: 

ـْ  َٚل: َمْرَحًبٚ بَِؽ ِم ََ ـْ َهَذا؟ ِؿَٔؾ  َؾ ، ِؿَٔؾ: َم ِٜ ِٚدَش اَمِء افسَّ َْْٔٚ َظَذ افسَّ َت
َٖ ، َؾ بِلٍّ َٕ َأٍخ َو

َؿ ادَِجلُء  ًْ
ِْٔف َمْرَحًبٚ بِِف َوَفِْ ٌد، ِؿَٔؾ: َوَؿْد ُأْرِشَؾ إَِف َّّ ًََؽ؟ ِؿَٔؾ: ُُمَ ـْ َم يُؾ، ِؿَٔؾ: َم ِجْزِ

ِْٔف،  َِ ُٝ َظ ّْ َِّ ُٝ َظَذ ُمقَشك، َؾَس ْٔ َت
َٖ امَّ َجَٚء، َؾ َِ ، َؾ بِلٍّ َٕ ـْ َأٍخ َو َٚل: َمْرَحًبٚ بَِؽ ِم ََ َؾ

ِدي َيْدُخُؾ  ًْ َٞ َب ًِ ََلُم افَِّذي ُب ٌُ َٚك: َؿَٚل: َيٚ َربِّ َهَذا اف َُ َٔؾ: َمٚ َأْب َِ ك، َؾ َُ َجَٚوْزُت َب

ٚبِ  اَمَء افسَّ َْْٔٚ افسَّ َت
َٖ تِل، َؾ ـْ ُأمَّ َّٚ َيْدُخُؾ ِم تِِف َأْؾَوُؾ َِم ـْ ُأمَّ َٜ ِم ـْ َهَذا؟ ِؿَٔؾ: اجَلَّْ ، ِؿَٔؾ َم َٜ ًَ

َؿ ادَِجلُء  ًْ
ِْٔف، َمْرَحًبٚ بِِف َوَفِْ ٌد، ِؿَٔؾ: َوَؿْد ُأْرِشَؾ إَِف َّّ ًََؽ؟ ِؿَٔؾ: ُُمَ ـْ َم يُؾ، ِؿَٔؾ َم ِجْزِ

، َؾرُ  بِلٍّ َٕ ـٍ َو ـَ اْب َٚل: َمْرَحًبٚ بَِؽ ِم ََ ِْٔف، َؾ َِ ُٝ َظ ّْ َِّ ُٝ َظَذ إِْبَراِهَٔؿ َؾَس ْٔ َت
َٖ ؾَِع ِِل َجَٚء، َؾ

ؾَّ َيْقٍم  ـُ قُر ُيَهعِّ ؾِِٔف  ُّ ًْ ُٝ ادَ ْٔ َٚل: َهَذا افَب ََ يَؾ، َؾ ُٝ ِجْزِ َْٖف قُر، َؾَس ُّ ًْ ُٝ ادَ ْٔ افَب

ْٝ ِِل ِشْدَرُة  ًَ
ْؿ، َوُرؾِ ِٓ ْٔ َِ ِْٔف آِخَر َمٚ َظ ًُقُدوا إَِف ْ َي ٍَِؽ، إَِذا َخَرُجقا ََل ًُقَن َأْفَػ َم َشْب

 َٓ َُ بِ َٕ ك، َؾَِ٘ذا  َٓ ُٜ َأْْنٍَٚر ادَُْْت ًَ ٚ َأْرَب َٓ
ُٔقِل يِف َأْصِِ ٍُ ُف آَذاُن اف َّٕ َٖ ـَ  ،ٚ َٓ ُف ِؿََلُل َهَجَر َوَوَرُؿ َّٕ َٖ ـَ  ٚ

 ، ِٜ
ل اجَلَّْ ٍِ ٚ افَبٚضَِِْٚن: َؾ َٚل: َأمَّ ََ يَؾ، َؾ ُٝ ِجْزِ َْٖف َْنَْراِن َبٚضَِِْٚن، َوَْنَْراِن َطِٚهَراِن، َؾَس

 ٍُ ٚ افيَِّٚهَراِن: افُِّْٔؾ َواف ُٝ َوَأمَّ ُٝ َحتَّك ِجْئ ِْ َْٖؿَب ْٝ َظَعَّ ََخُْسقَن َصََلًة، َؾ َراُت، ُثؿَّ ُؾِرَض

ُؿ  َِ ٚ َأْظ َٕ ْٝ َظَعَّ ََخُْسقَن َصََلًة، َؿَٚل: َأ : ُؾِرَض ُٝ ِْ ؟ ُؿ َٝ ًْ َٚل: َمٚ َصَْ ََ ُمقَشك، َؾ

، َوإِنَّ ُأمَّ  ِٜ ٚجَلَ ًَ ائَِٔؾ َأَصدَّ ادُ ُٝ َبِْل إَِْسَ َتَؽ َٓ ُتىُِٔؼ، َؾْٚرِجْع إَِػ بِٚفَِّْٚس ِمَْْؽ، َظٚجَلْ

ُف  َِ ُف، ُثؿَّ َثََلثَِغ، ُثؿَّ ِمْث َِ ًَِغ، ُثؿَّ ِمْث ٚ َأْرَب َٓ َِ ًَ َْٖفُتُف، َؾَج ، َؾَس ُٝ ًْ ُف، َؾَرَج ِْ َربَِّؽ، َؾَس

 َٓ َِ ًَ ُف، َؾَج َِ َٚل: ِمْث ََ ُٝ ُمقَشك، َؾ ْٔ َت
َٖ ا، َؾ َؾ َظْؼً ًَ ُف َؾَج َِ ، ُثؿَّ ِمْث ـَ ي َؾ ِظْؼِ ًَ ٚ ََخًْسٚ، َؾَج

 ُٝ ّْ َِّ : َش ُٝ ِْ ُف، ُؿ َِ َٚل ِمْث ََ ٚ ََخًْسٚ، َؾ َٓ َِ ًَ : َج ُٝ ِْ ؟ ُؿ َٝ ًْ َٚل: َمٚ َصَْ ََ ُٝ ُمقَشك َؾ ْٔ َت
َٖ َؾ

 َٜ ـْ ِظَبِٚدي، َوَأْجِزي اَْلَسَْ ُٝ َظ ٍْ ٍَّ ُٝ َؾِريَوتِل، َوَخ ْٔ ، َؾُْقِدَي إِِّنِّ َؿْد َأْمَو بَِخْرٍ
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ا ـْ ىَمَتوشَظْؼً وٌم، قَم ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة ، َوىَموَل مَهَّ ، قَم ـِ ًَ ـِ احَل ـِ اًمـٌَِّلِّ َدَة، قَم ، قَم

  ِاعمَْعُؿقر ًِ ْق ٌَ  .ذِم اًم

 (.343 - 3/349وأظمرج مًؾؿ طمديٌ موًمؽ سمـ صعصعي )ج 

، واشّمػؼ وورواه أكس سمـ موًمؽ قمـ أِّب ذّر قمـ اًمـٌل 

(، ومًؾؿ 449 - 3/448اًمشقخون قمغم روايتف، ومؼد أظمرضمف اًمٌخوري )

(3/348 - 349.) 

مٌوذًة، أظمرضمف اًمٌخوري  ورواه أكس قمـ اًمـٌل 

، قمـ أكس، وومقف سمعض إًمػوظ هلل( مـ ـمريؼ ذيؽ سمـ قمٌد ا479 - 31/478)

اًمتل ظموًمػ ومقفو اًمثؼوت: ًمؽـ ضموء مـ همػم ـمريؼ ذيؽ وًمقس ومقف أًمػوفمف 

( قمـ صموسمً، قمـ أكس، سمف. وىمول قمـ روايي 348 - 3/344اعمخوًمػي قمـد مًؾؿ )

ر وزاد وكؼصوىمدَّ »ذيؽ:   .شم ومقف ؿمقًئو وأظمَّ

 (.347وقمـ اسمـ مًعقد ذم مًؾؿ )

وىمد اىمتٍمت قمغم إؾمـود طمديٌ موًمؽ سمـ صعصعي، وأذت إمم مو سمؼل ذم 

. وأمو مو يتعؾؼ سموعمقوقع مـ إطموديٌ ومؿـ أراد اعمزيد مـ اًمطرق شاًمصحقح»

وومظ اسمـ شمػًػم احل»وإطموديٌ سملؾموكقدهو، ومؾػماضمع أو شمػًػم ؾمقرة اإلهاء مـ 

، ومؼد أـمـى ذم ذيمر إطموديٌ سمطرىمفو وأًمػوفمفو، ومؾػُماضمع، ومفق مـ أطمًـ شيمثػم

 يذيمر وموئدة ومقؼقل: هللاعمراضمع إن مل يؽـ أطمًـفو. وذم ّنويي يمالمف رمحف ا
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ِِْلِد ا»َقاَل اِلَخاِفُظ َأُبْ اِلَدطَّاِب ُعَنُس ِبًُ َدحَِٔ٘ ِفٕ ِكَتابُِِ  فائدة: لطَِّساِج التَّيُِِْٓس ِفٕ َم

(1)«اِلُنِيرِي
ـْ ـَمِريِؼ َأَكٍس، َوشَمَؽؾََّؿ قَمَؾْقِف وَمَلضَموَد َوَأوَمودَ    ِم

ِ
اء ْهَ

ٌَ اإْلِ صُمؿَّ -َوىَمْد َذيَمَر طَمِدي

َواَيوُت ذِم » َقاَل: ـْ قُمَؿرَ َوىَمْد شَمَقاشَمَرِت اًمرِّ  قَم
ِ
اء ْهَ

ٌِ اإْلِ ـِ  طَمِدي ـِ  َوقَمكِمِّ  اخْلَطَّوِب، سْم  سْم

ـِ َصْعَصَعَي، َوَأِِّب ُهَرْيَرَة، َوَأِِّب ؾَمِعقٍد، َوا َأِِّب ـَموًمٍِى  ، َوَموًمِِؽ سْم ُعقٍد، َوَأِِّب َذرٍّ ًْ ـِ َم سْم

ٌََّي  ـِ ىُمْرط، َوَأِِّب طَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ يَمْعٍى، َوقَم ـِ َأْوٍس، َوُأَِّبِّ سْم اِد سْم ٌَّوٍس، َوؿَمدَّ ـِ قَم َواسْم

لْمِ َوأَ  َْكَصوِريَّ ْٕ ٌِْد اِِّب ًَمْقغَم ا ـِ قَمْؿٍرو، َوضَموسمٍِر، َوطُمَذْيَػَي، َوسُمَرْيَدَة، َوَأِِّب َأيُّقَب،  هلل، َوقَم سْم

، َوُأمِّ َهوكٍِئ،  وِملِّ ، َوُصَفْقٍى اًمرُّ
ِ
ـِ ضُمـُْدب، َوَأِِّب احْلَْؿَراء َوَأِِّب ُأَموَمَي، َوؾَمُؿَرَة سْم

يِؼ،  دِّ ـْ ؾَموىَمُف سمُِطقًمِِف،  َأمْجَِعلَم. َوقَموِئَشَي َوَأؾْماَمَء اسْمـََتْل َأِِّب سَمْؽٍر اًمصِّ ِمـُْفْؿ َم

ِط  ـْ ِرَواَيُي سَمْعِضِفْؿ قَمغَم َذْ وكِقِد، َوإِْن مَلْ شَمُؽ ًَ ُه قَمغَم َمو َوىَمَع ذِم اعمَْ ـِ اظْمَتٍَمَ َوِمـُْفْؿ َم

َض ومِقفِ  ؾُِؿقَن، َواقْمؽَمَ ًْ  َأمْجََع قَمَؾْقِف اعمُْ
ِ
اء ْهَ

ٌُ اإْلِ ِي، وَمَحِدي حَّ َكوِدىَمُي اعمُْ  اًمصِّ ، ْؾِحُدونَ اًمزَّ

ػِّ   ِّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱّٰ  ش[]اًمصَّ

 .اهـ

 (:382 - 4/381قال اإلماو مطله ) -3

ٌََي،  ـُ َأِِّب ؿَمْق ٌَّوِح، َوَأسُمق سَمْؽِر سْم ـُ اًمصَّ ُد سْم صَمـَو َأسُمق ضَمْعَػٍر حُمَؿَّ َوشَمَؼوَرسَمو ذِم ًَمْػِظ  -طَمدَّ

 ٌِ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ  -احْلَِدي : طَمدَّ َٓ ـِ ىَمو ـْ حَيَْقك سْم اِف، قَم قَّ وٍج اًمصَّ ـْ طَمجَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ، قَم سْم

ـِ احْلََؽِؿ  ـْ ُمَعوِوَيَي سْم وٍر، قَم ًَ ـِ َي  سْم
ِ
ـْ قَمَطوء ـِ َأِِّب َمْقُؿقَكَي، قَم ـْ ِهاَلِل سْم َأِِّب يَمثػٍِم، قَم

، ىَموَل: سَمْقـَو َأَكو ُأَصكمِّ َمَع َرؾُمقِل ا َؾِؿلِّ ًُّ ٌؾ ، إِْذ قَمَطَس َرضُم  هللاًم

: َيْرمَحَُؽ ا ًُ ـَ اًْمَؼْقِم، وَمُؼْؾ َقوْه، َمو  هللِم : َواصُمْؽَؾ ُأمِّ ًُ وَمَرَموِِن اًْمَؼْقُم سمَِلسْمَصوِرِهْؿ، وَمُؼْؾ

                                                        
 (3) ،  وآطمتػول سموعمقًمد اًمـٌقي قمغم اًمـحق اًمذي اسمتدقمف أسمق ؾمعقد يمقيمؼمي ذم

 )م( .زمـ اسمـ دطمقي سمدقمي ووالًمي، كًلل اهلل اًمثٌوت قمغم اًمًــ، واًمـجوة مـ اًمػتـ
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سُمقَن سمَِلْيِدُّيِْؿ قَمغَم َأوْمَخوِذِهْؿ، وَمَؾامَّ َرَأْيُتُفْؿ  ، وَمَجَعُؾقا َيْيِ ؿَمْلُكُؽْؿ؟ شَمـُْظُروَن إزَِمَّ

ُتقَكـِل ًَمؽِـِّل ، وَمَؾامَّ َصغمَّ َرؾُمقُل ا ُيَصؿِّ ًُّ ، وَمٌَِلِِّب ُهَق  هللؾَمَؽ

ـَ شَمْعؾِقاًم ِمـُْف، وَمَقا ًَ َٓ سَمْعَدُه َأطْم ٌَْؾُف َو اًم ىَم ًُ ُمَعؾِّ ل، َمو َرَأْي َٓ هللَوُأمِّ ، َمو يَمَفَرِِن َو

َٓ ؿَمَتَؿـِل، ىَموَل:  سَمـِل َو ٚ َرْ »َضَ َٓ ُح ؾِٔ ُِ َٓ َيْه ََلَة  ََلِم افَِّْٚس، إِنَّ َهِذِه افهَّ ـَ ـْ  ٌء ِم

ْرآنِ  َُ بُِر َوِؿَراَءُة اْف ُْ اَم ُهَق افتَّْسبُِٔح َوافتَّ َّٕ   هللَأْو يَماَم ىَموَل َرؾُمقُل ا شإِ
: َيو َرؾُمقَل ا ًُ ٌُ قَمْفٍد سمَِجوِهؾِقٍَّي، َوىَمْد ضَموَء اهللىُمْؾ ؾْماَلِم، َوإِنَّ ِمـَّو  هلل، إِِنِّ طَمِدي سمِوإْلِ

ًٓ َيْلشُمقَن  وَن، ىَموَل: ِرضَمو ُِْٖتِؿْ »اًْمُؽفَّ وَن، ىَموَل:  شَؾََل َت ُ ٌء »ىَموَل: َوِمـَّو ِرضَموٌل َيَتَطػمَّ َذاَك َرْ

ُْؿ  ْنَّ ُف يِف ُصُدوِرِهْؿ، َؾََل َيُهدَّ َٕ ْؿ  -ََيُِدو ُُ َّٕ بَِّٚح: َؾََل َيُهدَّ ـُ افهَّ :  ش-َؿَٚل اْب ًُ ىَموَل ىُمْؾ

ٚنَ »َوِمـَّو ِرضَموٌل ََيُطُّقَن، ىَموَل:  ـْ َواَؾَؼ َخىَُّف َؾَذاكَ  ـَ َّ ، َؾ َِٔٚء ََيُطُّ بِ ْٕ َ ْٕ ـَ ا بِلي ِم ىَموَل:  شَٕ

يُى  ًُ َذاَت َيْقٍم وَمنَِذا اًمذِّ َؾْع اكِقَِّي، وَموـمَّ ٌََؾ ُأطُمٍد َواجْلَقَّ ًْ زِم ضَموِرَيٌي شَمْرقَمك هَمـاًَم زِم ىِم َويَموَك

ـْ سمَ  ـْ هَمـَِؿَفو، َوَأَكو َرضُمٌؾ ِم ـِل آَدَم، آؾَمُػ يَماَم َيْلؾَمُػقَن، ًَمؽِـِّل ىَمْد َذَهَى سمَِشوٍة ِم

ًُ َرؾُمقَل ا ًي، وَمَلشَمْق : َيو   هللَصَؽْؽُتَفو َصؽَّ ًُ ، ىُمْؾ َؿ َذًمَِؽ قَمكَمَّ وَمَعظَّ

و، وَمَؼوَل هَلَو:  شاْئتِِْل َِبَٚ»َأوَماَل ُأقْمتُِؼَفو؟ ىَموَل:  هللَرؾُمقَل ا ـَ ا»وَمَلشَمْقُتُف ِِبَ : ذِم  ش؟هللَأْي ًْ ىَموًَم

 ًَّ ، ىَموَل: اًم
ِ
َٕٚ؟»اَمء ـْ َأ ًَ َرؾُمقُل ا شَم : َأْك ًْ ٌٜ »، ىَموَل: هللىَموًَم ِمَْ ْٗ َٚ ُم ٚ، َؾِْ٘نَّ َٓ َْ  .شَأْظتِ

 (:8/67) هللقال البدازٖ زمحُ ا -4

ٌُْد  صَمـَو قَم َمَي، طَمدَّ ـِ ؿُمؼْمُ ـِ اًمَؼْعَؼوِع سْم ـْ قُماَمَرَة سْم ٌُْد اًمَقاطِمِد، قَم صَمـَو قَم ٌَُي، طَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ـُ َأِِّب  ٌَ قَمكِمُّ سْم ، َيُؼقُل: سَمَع ًُ َأسَمو ؾَمِعقٍد اخلُْدِريَّ ـُ َأِِّب ُكْعٍؿ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـِ سْم مْحَ اًمرَّ

ٌٍَي ذِم َأِديٍؿ   هللإمَِم َرؾُمقِل ا ـَموًمٍِى  ـِ سمُِذَهْق ـَ اًمَقَؿ ِم

َؿَفو سَملْمَ َأْرسَمعَ  ًَ و، ىَموَل: وَمَؼ ـْ شُمَراِِبَ ْؾ ِم ـِ سَمْدٍر، َوَأىْمَرَع َمْؼُروٍظ، مَلْ َُتَصَّ ِي َكَػٍر، سَملْمَ قُمَقْقـََي سْم

ـْ  َػْقِؾ، وَمَؼوَل َرضُمٌؾ ِم ـُ اًمطُّ و قَموِمُر سْم و قَمْؾَؼَؿُي َوإِمَّ اسمُِع: إِمَّ ـِ طموسمٍِس، َوَزْيِد اخلَْقِؾ، َواًمرَّ سْم

ٌََؾَغ َذًمَِؽ اًم ، ىَموَل: وَم
ِ
ـْ َهُمَٓء ـُ َأطَمؼَّ ِِبََذا ِم ِلَّ َأْصَحوسمِِف: يُمـَّو َكْح ـٌَّ
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  :اَمِء »وَمَؼوَل اَمِء، َيْٖتِِْٔل َخَزُ افسَّ ـْ يِف افسَّ ٚ َأِمُغ َم َٕ َْٖمُْقِِّن َوَأ َأَٓ َت

ٌَْفِي، شَصَبًٚحٚ َوَمَسٚءً  ، َكوؿِمُز اجَل ُف اًمَقضْمـََتلْمِ ، ُمنْمِ ، ىَموَل: وَمَؼوَم َرضُمٌؾ هَموِئُر اًمَعْقـلَْمِ

ْأِس،  ٌُّ اًمؾِّْحَقِي، حَمُْؾقُق اًمرَّ ُر اإِلَزاِر، وَمَؼوَل َيو َرؾُمقَل ايَم ِؼ ا هللُمَشؿَّ ، ىَموَل: هللاشمَّ

َل ا» َِ
ُٝ َأَحؼَّ َأْهِؾ إَْرِض َأْن َيتَّ ََِؽ، َأَوَفْس ضُمُؾ، ىَموَل ظَموًمُِد  شهللَوْي ىَموَل: صُمؿَّ َوممَّ اًمرَّ

ـُ اًمَقًمِقِد: َيو َرؾُمقَل ا ُب قُمـَُؼُف؟ ىَموَل: هللسْم َِّ »، َأَٓ َأْضِ ًَ قَن ُيَهعِّ َٓ، َف ُُ وَمَؼوَل  شُف َأْن َي

وكِِف َمو ًَمْقَس ذِم ىَمْؾٌِِف، ىَموَل َرؾُمقُل ا ًَ
ـْ ُمَصؾٍّ َيُؼقُل سمِؾِ  هللظَموًمٌِد: َويَمْؿ ِم

 :« ُِْقِب افَِّْٚس َوَٓ َأُصؼَّ ُبُىقَْنُؿ ـْ ُؿ َٛ َظ َُ ْٕ ْ ُأوَمْر َأْن َأ  شإِِّنِّ ََل

ُِقَن ـِتََٚب »، وَمَؼوَل: ىَموَل: صُمؿَّ َكَظَر إًَِمْقِف َوُهَق ُمَؼػٍّ  ـْ ِضْئِوِئ َهَذا َؿْقٌم َيْت ُرُج ِم ُف ََيْ َّٕ إِ

ِٜ  هللا َّٔ ِم ـَ افرَّ ُؿ ِم ْٓ ُرُق افسَّ ّْ اَم َي ـَ ـِ  ي ـَ افدِّ ُرُؿقَن ِم ّْ ، شَرْضًبٚ، َٓ َُيَِٚوُز َحَِْٚجَرُهْؿ، َي

ْؿ َؿْتَؾ »َوَأفُمـُُّف ىَموَل:  ُٓ َّْ َِ َْؿُت َٕ ْؿ  ُٓ ُت ـْ ـْ َأْدَر
قدَ  َفئِ ُّ  .شَث

 (.1/741) هللوأظمرضمف مًؾؿ رمحف ا

 (:13/415) هللقال البدازٖ زمحُ ا -5

، َوىَمْقًمِِف [4]اعمعورج:   ِّ مس خس حس جس ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا

  .[30]وموـمر:   ِّ مض خض حض جض ٱّٰضَمؾَّ ِذيْمُرُه: 

ٌْعَ  ٌَّوٍس، سَمَؾَغ َأسَمو َذرٍّ َم ـِ قَم ـْ اسْم ِلِّ َوىَموَل َأسُمق مَجَْرَة، قَم ، ٌُ اًمـٌَّ
 
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ُف َيْلشمِقِف اخلؼََمُ ِم ضُمِؾ، اًمَِّذي َيْزقُمُؿ َأكَّ ظَِمقِف: اقْمَؾْؿ زِم قِمْؾَؿ َهَذا اًمرَّ ِٕ   .وَمَؼوَل 

قَِّى »َوىَموَل ُُمَوِهٌد:  وًمُِح َيْروَمُع اًمَؽؾَِؿ اًمطَّ  جخ مح ٱُّٰيَؼوُل:  شاًمَعَؿُؾ اًمصَّ
 اهـ. شهللُج إمَِم ااعماََلِئَؽُي شَمْعرُ »: []اعمعورج  ِّمخ

، وًمقس شاعمـوىمى»وطمديٌ اسمـ قمٌوس هـو معّؾؼ، وىمد وصؾف اًمٌخوري ذم يمتوب 

 »ومقف اًمشوهد مـ اعمقوقع، وهق ىمقًمف: 
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم مـوىمى »، وأظمرضمف ذم شَيْلشمِقِف اخلؼََمُ ِم
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 (، وومقف اًمشوهد اعمطؾقب.7/371) شإكصور

 هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

 :َأِِّب َذرٍّ اًمِغَػوِريِّ  سَموُب إؾِْماَلمِ 

ـْ َأِِّب  صَمـَو اعمَُثـَّك، قَم ، طَمدَّ ـُ َمْفِديٍّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ٌَّوٍس، طَمدَّ ـُ قَم صَمـِل قَمْؿُرو سْم طَمدَّ

ٌَّوٍس  ـِ قَم ـِ اسْم ٌُ اًمـٌَِّلِّ مَجَْرَة، قَم ٌَْع ، ىَموَل: عمََّو سَمَؾَغ َأسَمو َذرٍّ َم

 ظَِمقِف: اْريَمْى ِٕ ضُمِؾ  ، ىَموَل  إِمَم َهَذا اًمَقاِدي وَموقْمَؾْؿ زِم قِمْؾَؿ َهَذا اًمرَّ

ـْ ىَمْقًمِِف صُمؿَّ اْئتِـِل، وَموْكَطَؾَؼ إَ  ، َواؾْمَؿْع ِم
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ، َيْلشمِقِف اخلؼََمُ ِم ُف َكٌِلٌّ ُخ اًمَِّذي َيْزقُمُؿ َأكَّ

ـْ ىَمْقًمِِف، صُمؿَّ َرضَمَع إمَِم َأِِّب ذَ  رٍّ وَمَؼوَل ًَمُف: َرَأْيُتُف َيْلُمُر سمَِؿَؽوِرِم طَمتَّك ىَمِدَمُف، َوؾَمِؿَع ِم

َد َومَحََؾ ؿَمـًَّي ًَمُف  ْعِر، وَمَؼوَل: َمو ؿَمَػْقَتـِل مِمَّو َأَرْدُت، وَمَتَزوَّ إظَْماَلِق، َويَماَلًمو َمو ُهَق سمِوًمشِّ

ِلَّ  ِجَد وَموًْمَتَؿَس اًمـٌَّ ًْ َي، وَمَلشَمك اعمَ  َوَٓ  ومِقَفو َموٌء، طَمتَّك ىَمِدَم َمؽَّ

ُف  َلَل قَمـُْف طَمتَّك َأْدَريَمُف سَمْعُض اًمؾَّْقِؾ، وَموْوَطَجَع وَمَرآُه قَمكِمٌّ وَمَعَرَف َأكَّ ًْ َيْعِروُمُف، َويَمِرَه َأْن َي

ٌََح، صُمؿَّ   طَمتَّك َأْص
ٍ
ء ـْ َرْ ٌَُف قَم َلْل َواطِمٌد ِمـُْفاَم َصوطِم ًْ هَمِريٌى، وَمَؾامَّ َرآُه شَمٌَِعُف وَمَؾْؿ َي

ِلُّ اطْمَتَؿَؾ ىِمْرسَمتَ  ِجِد، َوفَمؾَّ َذًمَِؽ اًمَقْقَم َوَٓ َيَراُه اًمـٌَّ ًْ ُف َوَزاَدُه إِمَم اعمَ

  ك، وَمَعوَد إِمَم َمْضَجِعِف، وَمَؿرَّ سمِِف قَمكِمٌّ وَمَؼوَل: َأَمو َكوَل ًَ طَمتَّك َأْم

َلُل َواطِمدٌ  ًْ ضُمِؾ َأْن َيْعَؾَؿ َمـِْزًَمُف؟ وَمَلىَموَمُف وَمَذَهَى سمِِف َمَعُف، َٓ َي ـْ  ًمِؾرَّ ٌَُف قَم ِمـُْفاَم َصوطِم

، وَمَعوَد قَمكِمٌّ قَمغَم ِمْثِؾ َذًمَِؽ، وَمَلىَموَم َمَعُف صُمؿَّ ىَموَل: َأَٓ  ٌِ ، طَمتَّك إَِذا يَموَن َيْقُم اًمثَّوًمِ
ٍ
ء َرْ

، ومَ  ًُ ؿِمَدِنِّ وَمَعْؾ صُمـِل َمو اًمَِّذي َأىْمَدَمَؽ؟ ىَموَل: إِْن َأقْمَطْقَتـِل قَمْفًدا َوِمقَثوىًمو ًَمؽُمْ دِّ َػَعَؾ َُتَ

، َوُهَق َرؾُمقُل ا ُف طَمؼٌّ ُه، ىَموَل: وَمنِكَّ ًَ  هللوَمَلظْمؼَمَ ٌَْح ، وَمنَِذا َأْص

 ًُ ًُ يَمَلِنِّ ُأِريُؼ اعمَوَء، وَمنِْن َمَضْق ًُ ؿَمْقًئو َأظَموُف قَمَؾْقَؽ ىُمْؿ ٌَْعـِل، وَمنِِنِّ إِْن َرَأْي وَموشْم

ٌَْعـِل طَمتَّك شَمْدظُمَؾ َمْدظَمكِم وَمَػَعَؾ، وَموْكَطؾَ  َؼ َيْؼُػقُه طَمتَّك َدظَمَؾ قَمغَم اًمـٌَِّلِّ وَموشْم

 ُّـْ ىَمْقًمِِف َوَأؾْمَؾَؿ َمَؽوَكُف، وَمَؼوَل ًَمُف اًمـٌَِّل ِؿَع ِم ًَ ، َوَدظَمَؾ َمَعُف، وَم
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 :«ََٔؽ َأْمِري
ْٖتِ ُهْؿ َحتَّك َي َْٖخِزْ ِذي  شاْرِجْع إَِػ َؿْقِمَؽ َؾ ىَموَل: َواًمَّ

و َـّ ِِبَ ظَم َْسُ َٕ ِجَد، وَمـَوَدى سمَِلقْمغَم  َكْػِز سمَِقِدِه،  ًْ سَملْمَ فَمْفَراَكْقِفْؿ، وَمَخَرَج طَمتَّك َأشَمك اعَم

َّٓ ا ًدا َرؾُمقُل اهللَصْقشمِِف: َأؿْمَفُد َأْن َٓ إًَِمَف إِ سُمقُه طَمتَّك هلل، َوَأنَّ حُمَؿَّ ، صُمؿَّ ىَموَم اًمَؼْقُم وَمَيَ

ٌَّوُس وَمَليَمىَّ قَمَؾْقِف، ىَموَل  ـْ هِمَػوٍر، َأْوَجُعقُه، َوَأشَمك اًمَع ُف ِم ُتْؿ شَمْعَؾُؿقَن َأكَّ ًْ : َوْيَؾُؽْؿ َأًَم

سُمقُه َوصَموُرو ـَ اًمَغِد عمِِْثؾَِفو، وَمَيَ ْلِم، وَمَلْكَؼَذُه ِمـُْفْؿ، صُمؿَّ قَموَد ِم وِريُمْؿ إمَِم اًمشَّ ا َوَأنَّ ـَمِريَؼ دِمَ

ٌَّوُس قَمَؾْقفِ   .إًَِمْقِف، وَمَليَمىَّ اًمَع

 (:13/415) هللّقال البدازٖ زمحُ ا -6

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة  ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ طَمدَّ

هلل: َأنَّ َرؾُمقَل ا  :ىَموَل ،« ٌٜ َُ ْؿ: َمََلئِ ُُ َٚؿُبقَن ؾِٔ ًَ َيَت

ًَْكِ  ًُقَن يِف َصََلِة اف
ِّ َت ِٚر، َوََيْ َٓ ٌٜ بِٚفَّْ َُ ِْٔؾ َوَمََلئِ َِّ ـَ بِٚف ُرُج افَِّذي ًْ ْجِر، ُثؿَّ َي ٍَ  َوَصََلِة اف

َُقُفقَن:  َٔ ُتْؿ ِظَبِٚدي؟ َؾ ـْ َْٔػ َتَر ـَ قُل:  َُ َٔ ْؿ، َؾ ُُ ُؿ بِ َِ ْؿ َوُهَق َأْظ َُْٖلُ َْٔس ْؿ َؾ ُُ َبُٚتقا ؾِٔ

ُِّقنَ  َُْْٔٚهْؿ َوُهْؿ ُيَه ُِّقَن، َوَأَت َُْٚهْؿ َوُهْؿ ُيَه ـْ  .شَتَر

 (.3/419أظمرضمف مًؾؿ )

 (:13/415) هللدازٖ زمحُ اّقال الب -7

ٌُْد ا صَمـِل قَم صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن، طَمدَّ ـُ خَمَْؾٍد، طَمدَّ ـْ َأِِّب َصوًمٍِح،  هللَوىَموَل ظَموًمُِد سْم ـُ ِديـَوٍر، قَم سْم

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ْدِل َِتَْرٍة »:  هللقَم ًَ َق بِ ـْ َتَهدَّ َم

 ًَ ، َوَٓ َيْه ٍٛ ِّٔ ٍٛ َض ْس ـَ ـْ  ، َؾِ٘نَّ ا هللُد إَِػ اِم ُٛ ِّٔ َّٓ افىَّ ٚ  هللإِ َٓ ٔ ِِْٔف، ُثؿَّ ُيَربِّ ِّ
َٔ ٚ بِ َٓ ُِ بَّ ََ َيَت

قَن ِمْثَؾ اجَلبَؾِ  ُُ ُه، َحتَّك َت ُِقَّ ْؿ ُؾ ـُ اَم ُيَرِبِّ َأَحُد ـَ ٌِْد ا شفَِهِٚحبِِف،  ـْ قَم  هللَوَرَواُه َوْرىَموُء، قَم

وٍر، قمَ  ًَ ـِ َي ـْ ؾَمِعقِد سْم ـِ ِديـَوٍر، قَم ِلِّ سْم ـِ اًمـٌَّ َوَٓ »: ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم

ُد إَِػ ا ًَ ُٛ  هللَيْه ِّٔ َّٓ افىَّ  .شإِ
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 (:404 - 13/403) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا -8

 ًٍ ـْ صَموسمِ ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ، طَمدَّ ِملُّ ـُ َأِِّب سَمْؽٍر اعمَُؼدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـَو َأمْحَُد، طَمدَّ ، طَمدَّ

ِلُّ  ـُ طَموِرصَمَي َيْشُؽق، وَمَجَعَؾ اًمـٌَّ ـْ َأَكٍس، ىَموَل: ضَموَء َزْيُد سْم  قَم
ِؼ ا»َيُؼقُل:  َْٔؽ َزْوَجَؽ هللاتَّ َِ  هلل، ىَموَل َأَكٌس: ًَمْق يَموَن َرؾُمقُل اش، َوَأْمِسْؽ َظ

  ََزْيـَُى شَمْػَخُر قَمغَم َأْزو ًْ اِج يَمومِتًو ؿَمْقًئو ًَمَؽَتَؿ َهِذِه، ىَموَل: وَمَؽوَك

ِلِّ  ضَمـِل ا، اًمـٌَّ ، َوَزوَّ َـّ َـّ َأَهوًمِقُؽ ضَمُؽ ـْ وَمْقِق  هللشَمُؼقُل: َزوَّ شَمَعومَم ِم

 : ًٍ ـْ صَموسمِ ٌِْع ؾَمَؿَقاٍت، َوقَم   ِّ يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱّٰؾَم

ـِ طَموِرصَميَ »، [17]إطمزاب:  ًْ ذِم ؿَمْلِن َزْيـََى َوَزْيِد سْم  .شَكَزًَم

ـُ حَيَْقك، ُد سْم صَمـَو ظَمالَّ ـَ َموًمٍِؽ  طَمدَّ ًُ َأَكَس سْم ـُ ـَمْفاَمَن، ىَموَل: ؾَمِؿْع ك سْم ًَ صَمـَو قِمق طَمدَّ

 :ضَمْحٍش، َوَأـْمَعَؿ قَمَؾْقَفو َيْقَمِئٍذ »، َيُؼقُل ًِ ًْ آَيُي احِلَجوِب ذِم َزْيـََى سمِـْ َكَزًَم

ِلِّ   اًمـٌَّ
ِ
وء ًَ

ًْ شَمْػَخُر قَمغَم كِ ًٌْزا َوحَلْاًم، َويَموَك ًْ شَمُؼقُل: إِ ظُم نَّ ، َويَموَك

  هللا
ِ
اَمء ًَّ  .شَأْكَؽَحـِل ذِم اًم

 (:13/404) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا -9

صَمـِل  صَمـِل َأِِّب، طَمدَّ ـُ وُمَؾْقٍح، ىَموَل: طَمدَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـُ اعمُـِْذِر، طَمدَّ صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم طَمدَّ

ـِ  ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم وٍر، قَم ًَ ـِ َي  سْم
ِ
ـْ قَمَطوء ِلِّ  ِهاَلٌل، قَم ، ىَموَل: اًمـٌَّ

ـَ بِٚ» ـْ آَم ٚ َظَذ ا هللَم ًَّ َٚن َح ـَ ََلَة، َوَصَٚم َرَمَوَٚن،  ُف  هللَوَرُشقفِِف، َوَأَؿَٚم افهَّ َِ َأْن ُيْدِخ

، َهَٚجَر يِف َشبِِٔؾ ا َٜ ٚهللاجَلَّْ َٓ ََِس يِف َأْرِضِف افَّتِل ُوفَِد ؾِٔ ، هلل، ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل اش، َأْو َج

ٌُِّئ اًمـَّوَس سمَِذًمَِؽ؟ ىَموَل: َأوَماَل  َهٚ ا»ُكـَ ، َأَظدَّ ٍٜ َٜ َدَرَج ِٜ ِمَٚئ
ـَ يِف  هللإِنَّ يِف اجَلَّْ َجِٚهِدي ُّ ِْ فِ

َْٖفُتُؿ ا اَمِء َوإَْرِض، َؾَِ٘ذا َش اَم َبْغَ افسَّ ـَ اَم  ُٓ َْْٔ ؾُّ َدَرَجَتْغِ َمٚ َب ـُ قُه  هللَشبِِِِٔف،  ُِ َؾَس

ُف َأوْ  َّٕ ْرَدْوَس، َؾِ٘ ٍِ ُر َأْْنَُٚر اف جَّ ٍَ ، َوِمُْْف َت ـِ ُْحَ ، َوَؾْقَؿُف َظْرُش افرَّ ِٜ
، َوَأْظَذ اجَلَّْ ِٜ

َّْ َشُط اجَل

 ِٜ  .شاجَلَّْ
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 (:483 - 8/482تعاىل ) هللقال البدازٖ زمحُ ا -10

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ٱّٰسَموُب 
 .[]اًمـقر  ِّ حس  جس

صَمـَ  ـُ اعمَُثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ، ىَموَل: طَمدَّ لْمٍ ًَ ـِ َأِِّب طُم ـِ ؾَمِعقِد سْم ـْ قُمَؿَر سْم و حَيَْقك، قَم

ٌَْؾ َمْقهِتَو قَمغَم قَموِئَشَي َوِهَل  ٌَّوٍس ىَم ـُ قَم ـُ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، ىَموَل: اؾْمَتْلَذَن اسْم صَمـِل اسْم طَمدَّ

ـُ قَمؿِّ َرؾُمقِل ا ، وَمِؼقَؾ: اسْم : َأظْمَشك َأْن ُيْثـَِل قَمكَمَّ ًْ   هللَمْغُؾقسَمٌي، ىَموًَم
: سمَِخػْمٍ إِِن  ًْ : اْئَذُكقا ًَمُف، وَمَؼوَل: يَمْقَػ دَمِِديـَِؽ؟ ىَموًَم ًْ ؾِِؿلَم، ىَموًَم ًْ ـْ ُوضُمقِه اعُم َوِم

، ىَموَل:  ًُ َؼْق ِٝ بَِخْرٍ إِْن َصَٚء ا»اشمَّ ْٕ َٖ ُٜ َرُشقِل اهللَؾ َوََلْ ،  هلل، َزْوَج

اَم  ـَ افسَّ َزَل ُظْذُرِك ِم َٕ ِك، َو ًرا َؽْرَ ُْ :  ،شءِ َيُِْْْح بِ ًْ سَمػْمِ ظِماَلوَمُف، وَمَؼوًَم ـُ اًمزُّ َوَدظَمَؾ اسْم

قًّو
ًِ ًقو َمـْ ًْ

ًُ كِ ، َوَوِدْدُت َأِنِّ يُمـْ ٌَّوٍس وَمَلصْمـَك قَمكَمَّ ـُ قَم  .َدظَمَؾ اسْم

( سمنؾمـود صحقح، وؾمقوق ًمطقػ ـمقيؾ، وومقف: 176/ 3ورواه اإلموم أمحد )ج 

َزَل ا» ْٕ ـْ َؾْقِق َشْبِع َش  هللَوَأ َِمغُ َبَراَءَتِؽ ِم ْٕ وُح ا اهـ اًمشوهد مـ  شاَمَواٍت، َجَٚء بِِف افرُّ

 احلديٌ.

 (:8/150) هللقال البدازٖ زمحُ ا -11

ٌُْد ا صَمـَو قَم ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو سمنِْمُ سْم ِِن ؾَمِعقُد هللطَمدَّ : َأظْمؼَمَ ْهِريُّ ، ىَموَل ُيقُكُس: ىَموَل اًمزُّ

ـْ َأْهِؾ ا قِِّى، ذِم ِرضَموٍل ِم ًَ ـُ اعمُ ِلُّ سْم : يَموَن اًمـٌَّ ًْ ًمِعْؾِؿ: َأنَّ قَموِئَشَي ىَموًَم

  :ـَ »َيُؼقُل َوُهَق َصِحقٌح َدُه ِم ًَ َْ بِلي َحتَّك َيَرى َم َٕ َبْض  َْ ْ ُي ُف ََل َّٕ إِ

 َ ، ُثؿَّ َُيَرَّ ِٜ
وَمَؾامَّ َكَزَل سمِِف، َوَرْأؾُمُف قَمغَم وَمِخِذي هُمٌِمَ قَمَؾْقِف، صُمؿَّ َأوَموَق وَمَلؿْمَخَص  شاجَلَّْ

، صُمؿَّ ىَموَل: سمَ  ًِ ٌَْق ُه إمَِم ؾَمْؼِػ اًم ؾَِٔؼ إَْظَذ فِٓا»ٍَمَ َتوُرَكو، شؿَّ افرَّ : إًِذا َٓ ََيْ ًُ . وَمُؼْؾ

ًْ آظِمَر يَمؾَِؿٍي  : وَمَؽوَك ًْ صُمـَو َوُهَق َصِحقٌح، ىَموًَم ِذي يَموَن حُيَدِّ ٌُ اًمَّ ًُ َأكَُّف احلَِدي َوقَمَروْم
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ؾَِٔؼ إَ فِٓا»شَمَؽؾََّؿ ِِبَو:   .شْظَذ ؿَّ افرَّ

 (.4/3894أظمرضمف مًؾؿ )

 (:2/703)ج  هللقال اإلماو مطله زمحُ ا -12

ـُ  صَمـَو وُمَضْقُؾ سْم صَمـَو َأسُمق ُأؾَموَمَي، طَمدَّ ، طَمدَّ
ِ
ـُ اًْمَعاَلء ُد سْم صَمـِل َأسُمق يُمَرْيٍى حُمَؿَّ وطَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهرَ  ـْ َأِِّب طَموِزٍم، قَم ، قَم ًٍ ـُ صَموسمِ صَمـِل قَمِديُّ سْم ْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل َمْرُزوٍق، طَمدَّ

َٚ افَُّْٚس، إِنَّ ا»:  هللا ًِّٔبٚ، َوإِنَّ ا هللَأُيُّ َّٓ َض َبُؾ إِ َْ َٓ َي  ٌٛ ِّٔ َأَمَر  هللَض

َٚل: ََ ِمَِْغ باَِم َأَمَر بِِف ادُْْرَشَِِغ، َؾ ْٗ  جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٱّٰ ادُْ
 زت رت يب ىب نب ٱّٰ: َوَؿَٚل  ،[]اعمممـقن  ِّ حب جب هئ  مئ خئ
،  [371]اًمٌؼرة:   ِّ  ىت نت مت َٞ َأْؽَزَ ًَ َر َأْص ٍَ ُجَؾ ُيىُِٔؾ افسَّ َر افرَّ ـَ ُثؿَّ َذ

َبُسُف  ِْ ُبُف َحَراٌم، َوَم ُف َحَراٌم، َوَمْؼَ ُّ ًَ ، َوَمْى ، َيٚ َربِّ اَمِء، َيٚ َربِّ دُّ َيَدْيِف إَِػ افسَّ ُّ َي

َّٕك ُيْسَتَجُٚب فَِذفَِؽ  َٖ َراِم، َؾ  .ش؟َحَراٌم، َوُؽِذَي بِْْٚلَ

 (:2/1060) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا -13

ـْ َأِِّب طَموِزٍم،  وَن، قَم ًَ ـَ يَمْق ـْ َيِزيَد َيْعـِل اسْم صَمـَو َمْرَواُن، قَم ـُ َأِِّب قُمَؿَر، طَمدَّ صَمـَو اسْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َِٔدِه، َمٚ »:  هللقَم ِز بِ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

ـْ َرُجٍؾ َيْدُظق اَمِء َشِٚخًىٚ  ِم َٚن افَِّذي يِف افسَّ ـَ  َّٓ ِْٔف، إِ َِ َْٖبك َظ ٚ، َؾَت َٓ اْمَرَأَتُف إَِػ ؾَِراِص

ٚ َٓ ٚ َحتَّك َيْرََض َظْْ َٓ ْٔ َِ  .شَظ

 (:1/162) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا -14

ُد  صَمـَو حُمَؿَّ : طَمدَّ َٓ وٍر، ىَمو ـُ سَمشَّ ـُ اعمَُْثـَّك، َواسْم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـِل طَمدَّ ـُ ضَمْعَػٍر، ىَموَل: طَمدَّ سْم

ـْ َأِِّب ُمقؾَمك، ىَموَل: ىَموَم ومِقـَو َرؾُمقُل ا ٌَْقَدَة، قَم ـْ َأِِّب قُم َة، قَم ـِ ُمرَّ ـْ قَمْؿِرو سْم ٌَُي، قَم  هللؿُمْع

  :ْسَط  هللإِنَّ ا»سمَِلْرسَمٍع َِ ٌِل َفُف َأْن َيََْٚم، َيْرَؾُع اْف َٓ َيَْْب َٓ َيَُْٚم َو
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ُوُف، َوُيرْ  ٍِ ٚرِ َوََيْ َٓ ِْٔؾ بِٚفَّْ َِّ ُؾ اف َّ ِْٔؾ، َوَظ َِّ ِٚر بِٚف َٓ ُؾ افَّْ َّ ِْٔف َظ  .شَؾُع إَِف

 (:380/ ص 3)ج  هللقال اإلماو أبْ بكس بً أبٕ شٔب٘ زمحُ ا -15

، ىَموَل: 
ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ـْ َزاَذاَن، قَم ـِ اعمِْـَْفوِل، قَم قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا صَمـَو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، قَم طَمدَّ

َْكَصوِر وَموْكَتَفْقـَو إمَِم   هللَع َرؾُمقِل اظَمَرضْمـَو مَ  ْٕ ـَ ا ذِم ضِمـَوَزِة َرضُمٍؾ ِم

، َوعمََّو ُيْؾَحْد وَمَجَؾَس َرؾُمقُل ا اَم قَمغَم  هللاًْمَؼؼْمِ ـَو طَمْقًَمُف، يَمَلكَّ ًْ ، َوضَمَؾ

ًُ سمِِف وَمَروَمَع َرْأؾَمُف، وَمَؼوَل:  ، َوذِم َيِدِه قُمقٌد َيـُْؽ ًُِٔذوا بِٚ»ُرُءوؾِمـَو اًمطَّػْمُ ـْ  هللاْشَت ِم

ْزِ  ََ ، صُمؿَّ ىَموَل:  ،شَظَذاِب اْف شَملْمِ اٍت، َأْو َمرَّ َىٍٚع »صَماَلَث َمرَّ َِ ْٕ َٚن يِف ا ـَ ـَ إَِذا  ِم ْٗ ْبَد ادُْ ًَ إِنَّ اْف

ٌٜ بُِٔض اْفُقُجقهِ  َُ اَمِء َمََلئِ ـَ افسَّ ِْٔف ِم َزَل إَِف َٕ ِخَرِة،  ْٔ ـَ ا َٔٚ، َوإِْؿَبٍٚل ِم ْٕ ـَ افدُّ َٖنَّ ِم ـَ  ،

 ، ِٜ
َّْ ِٚن اجْلَ ٍَ ـْ ـْ َأ ـٌ ِم ٍَ ـَ ْؿ  ُٓ ًَ ُس، َحتَّك ََيُِِْسقَن ِمُْْف، َمدَّ اْفَبَكِ َم ّْ ُؿ افنَّ ُٓ ُوُجقَه

 ٚ َٓ ُت َُقُل: َأيَّ َٔ ُد ِظَْْد َرْأِشِف َؾ ًُ َْ َٔ َُِؽ ادَْْقِت َؾ ، ُثؿَّ ََيِلُء َم ِٜ
َّْ ـْ َحُْقِط اجْلَ َوَحُْقٌط ِم

 ُٜ َِّٔب ُس افىَّ ٍْ ـَ ا افَّْ َرٍة ِم ٍِ ٌْ ْىَرُة  هللاْخُرِجل إَِػ َم ََ اَم َتِسُٔؾ اْف ـَ َوِرْضَقاٍن، َؾَتْخُرُج َتِسُٔؾ 

ُِقَهٚ  ًَ َْٔج ُْٖخُذوَهٚ َؾ ، َحتَّك َي َٜ َظْغٍ ِٚء، َؾَِ٘ذا َأَخُذوَهٚ ََلْ َيَدُظقَهٚ يِف َيِدِه َضْرَؾ ََ ـْ يِف افسِّ ِم

ُْقِط، ، َوَذفَِؽ اْْلَ ـِ ٍَ َُ ِٜ ِمْسٍؽ، ُوِجَدْت َظَذ  يِف َذفَِؽ اْف َخ ٍْ َٕ  ِٛ َٔ ْض
َٖ ـَ  ٚ َٓ َْٔخُرُج ِمْْ َؾ

َّٓ َؿُٚفقا: َمٚ َهَذا  ، إِ ِٜ َُ ـَ ادَََْلئِ ٍَِؽ ِم ٚ َظَذ َم وَن َِبَ رُّ ُّ ٚ َؾََل َي ُدوَن َِبَ ًَ َْٔه َْرِض، َؾ ْٕ َوْجِف ا

ـِ  َْٖحَس ـُ ُؾََلٍن بِ َُقُفقَن: َهَذا ُؾََلُن ْب َٔ ؟ َؾ ُٛ ِّٔ وُح افىَّ ٚ يِف  افرُّ ك َِبَ َّّ َٚن ُيَس ـَ َأْشاَمئِِف افَّتِل 

ؾِّ  ـُ ـْ  ُف ِم ُِ بِ َْ َْٔسَت ْؿ َؾ َتُح َْلُ ٍْ ُٔ تُِح َؾ ٍْ َْٔسَت َٔٚ َؾ ْٕ اَمِء افدُّ ٚ إَِػ افسَّ قَن َِبَ ُٓ َٔٚ َحتَّك َيَْْت ْٕ َشاَمٍء افدُّ

َل بِِف إَِػ  ِٓ ٚ َحتَّك َيَْْت َٓ اَمِء افَّتِل َتِِٔ ُبقَهٚ إَِػ افسَّ رَّ ََ َُقُل اُم َٔ ِٜ َؿَٚل: َؾ
ًَ ٚبِ اَمِء افسَّ : هللافسَّ

 ٚ َٓ ْْ َْرِض، َؾِِّ٘نِّ ِم ْٕ ، َوَأِظُٔدوُه إَِػ ا ِٜ
ًَ ابِ اَمِء افرَّ َِّٔغ يِف افسَّ ِِّ ُتُبقا ـَِتَٚب َظْبِدي يِف ِظ ـْ ا

ُٚد ُروُح  ًَ ْؿ َتَٚرًة ُأْخَرى، َؾُت ُٓ ٚ ُأْخِرُج َٓ ٚ ُأِظُٔدُهْؿ، َوِمْْ َٓ ْؿ، َوؾِٔ ُٓ ُت َْ َِ ُف يِف َجَسِدِه، َخ

َ ا قُل: َرِبِّ َُ َٔ ـْ َربَُّؽ؟ َؾ ِن َفُف: َم َٓ ق َُ َٔ ُْٔجَِِسِِٕٚف َؾ ِٚن َؾ َُ َِ ْٖتِِٔف َم ِن َفُف: َمٚ هللَوَي َٓ ق َُ َٔ ، َؾ

ْؿ؟  ُُ َٞ ؾِٔ ًِ ُجُؾ افَِّذي ُب ِن َفُف: َمٚ َهَذا افرَّ َٓ ق َُ َٔ ْشََلُم، َؾ َُقُل: ِديِْل اإْلِ َٔ ِديَُْؽ؟ َؾ
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َُقُل: ُهَق  َٔ َُقُل: َؿَرْأُت ،  هللَرُشقُل اَؾ َٔ َُِؽ؟ َؾ َّ ِن: َمٚ َظ َٓ ق َُ َٔ َؾ

اَمِء َأْن َصَدَق َظْبِدي هللـَِتَٚب ا ـَ افسَّ َُِْٔٚدي ُمٍَْٚد ِم ُٝ بِِف، َؾ ُٝ بِِف، َوَصَدْؿ ، َوآَمْْ

، َواْؾَتُحقا َفُف َبًٚبٚ إَِػ  ِٜ
َّْ ـَ اجْلَ ، َوَأْفبُِسقُه ِم ِٜ

َّْ ـَ اجْلَ َْٖؾِرُصقُه ِم ٚ، َؾ َٓ ـْ ضِٔبِ ْٖتِِٔف ِم َٔ ِٜ َؾ
َّْ  اجْلَ

َِٔٚب  ـُ افثِّ ـُ اْفَقْجِف َحَس ْٖتِِٔف َرُجٌؾ َحَس ِه، َوَي ِه َمدَّ َبَكِ َسُح َفُف يِف َؿْزِ ٍْ ٚ، َوُي َٓ َوَرْوِح

َُق َٔ ُٝ ُتقَظُد، َؾ ْْ ـُ َك َهَذا َيْقُمَؽ افَِّذي  َُقُل: َأْبِؼْ بِٚفَِّذي َيُسُّ َٔ يِح، َؾ ُٛ افرِّ ِّٔ ُل: َض

قُل:  َُ َٔ ٚفُِح َؾ َُِؽ افهَّ َّ ٚ َظ َٕ َُقُل: َأ َٔ ، َؾ ْرِ َؽ اْفَقْجُف افَِّذي ََيِلُء بِْْٚلَ ُٓ ؟ َؾَقْج َٝ ْٕ ـْ َأ َوَم

ٚؾَِر إَِذا  َُ ْبَد اْف ًَ ، َحتَّك َأْرِجَع إَِػ َأْهِع، َوَمِِٚل، َوإِنَّ اْف َٜ َٚظ ، َأِؿِؿ افسَّ َٜ َٚظ َربِّ َأِؿِؿ افسَّ

َىٚعٍ  َِ ْٕ َٚن يِف ا ٌٜ ُشقُد  ـَ َُ اَمِء َمََلئِ ـَ افسَّ ِْٔف ِم َزَل إَِف َٕ ِخَرِة،  ْٔ ـَ ا َٔٚ، َوإِْؿَبٍٚل ِم ْٕ ـَ افدُّ ِم

َُِؽ ادَْْقِت َحتَّك  ، ُثؿَّ ََيِلُء َم ُؿ ادُُْسقُح، َحتَّك ََيُِِْسقَن ِمُْْف َمدَّ اْفَبَكِ ُٓ ًَ اْفُقُجقِه َم

َُقُل: َيٚ َأيَّ  َٔ ُٜ اْخُرِجل إَِػ َشَخِط اََيَِِْس ِظَْْد َرْأِشِف َؾ بِٔثَ ُس اْْلَ ٍْ ٚ افَّْ َٓ َوَؽَوبِِف َؿَٚل:  هللُت

قَد  ٍُّ اَم ُتَْْزُع افسَّ ـَ  ُٛ َه ًَ ُروُق َواْف ًُ ٚ اْف َٓ ًَ ىُِع َم ََ َْْٔ ُرُق يِف َجَسِدِه، َؿَٚل: َؾتَْخُرُج َؾ ٍْ َؾَت

 ْ ُْٖخُذوَهٚ، َؾَِ٘ذا َأَخُذوَهٚ ََل
َٔ ُِقِل، َؾ قِف ادَْْب ـَ افهُّ َٜ َظْغٍ َحتَّك ِم َيَدُظقَهٚ يِف َيِدِه، َضْرَؾ

، ُوِجَدْت َظَذ  ٍٜ ٍَ ـِ ِريِح ِجٔ َت ْٕ َٖ ـَ  ٚ َٓ َْٔخُرُج ِمْْ َِْؽ ادُُْسقِح، َؾ ُِقَهٚ يِف تِ ًَ َْٔج ُْٖخُذوَهٚ، َؾ َي

 َّٓ ِٜ إِ َُ ـَ اْدَََلئِ ٍؽ ِم َِ ٚ َظَذ َم وَن َِبَ رُّ ُّ ٚ، َؾََل َي ُدوَن َِبَ ًَ َْٔه َْرِض َؾ ْٕ ِر ا ْٓ  َؿُٚفقا: َمٚ َهَذا َط

 ،َٚٔ ْٕ ٚ يِف افدُّ ك َِبَ َّّ َٚن ُيَس ـَ َْٖؿَبِح َأْشاَمئِِف افَّتِل  ـُ ُؾََلٍن بِ َُقُفقَن: ُؾََلُن ْب َٔ ؟ َؾ ُٞ بِٔ وُح اْْلَ افرُّ

َتُح َفُف، ُثؿَّ َؿَرَأ َرُشقُل  ٍْ تُِحقَن، َؾََل ُي ٍْ َْٔسَت َٔٚ َؾ ْٕ ٚ إَِػ َشاَمِء افدُّ َل َِبَ ِٓ  هللاَحتَّك َيَْْت

: ّٰزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱ 
َُقُل ا [40]إقمراف:   ِّ ينٰى ىن نن من َٔ ُتُبقا ـَِتَٚب  هللَؿَٚل: َؾ ـْ : ا

ْؿ،  ُٓ ُت َْ َِ ٚ َخ َٓ َْرِض، َؾِِّ٘نِّ ِمْْ ْٕ َذ، َوَأِظُٔدوُه إَِػ ا ٍْ َْرِض افسُّ ْٕ ٍغ يِف ا َظْبِدي يِف ِشجِّ

ْؿ تَ  ُٓ ٚ ُأْخِرُج َٓ ٚ ُأِظُٔدُهْؿ، َوِمْْ َٓ ، ىَموَل: شَؾُتْىَرُح ُروُحُف َضْرًحٚ»ىَموَل:  ،شَٚرًة ُأْخَرىَوؾِٔ

 خن  حن جن يم ىم مم خم ٱّٰ : هللصُمؿَّ ىَمَرَأ َرؾُمقُل ا
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ُٚد ُروُحُف »ىَموَل:  ،[]احلٍ  ِّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ًَ َؾُت

ـْ َربَُّؽ؟ ؾَ  ِن َفُف: َم َٓ ق َُ َٔ ِٚن َؾُْٔجَِِسِِٕٚف، َؾ َُ َِ ْٖتِِٔف ادَْ َٓ َأْدِري، يِف َجَسِدِه، َوَي َُقُل: َهَٚهٚ  َٔ

اَمِء َأْؾِرُصقا  ـَ افسَّ َُِْٔٚدي ُمٍَْٚد ِم َٓ َأْدِري َؿَٚل: َؾ َُقُل: َهَٚهٚ  َٔ ِن َفُف: َوَمٚ ِديَُْؽ؟، َؾ َٓ ق َُ َٔ َؾ

ْٖتِِٔف مِ  َٔ ـَ افَِّْٚر، َواْؾَتُحقا َفُف َبًٚبٚ إَِػ افَِّْٚر، َؿَٚل: َؾ ـَ افَِّْٚر، َوَأْفبُِسقُه ِم َهٚ َفُف ِم ـْ َحرِّ

ْٖتِِٔف َرُجٌؾ َؿبُِٔح  ِْٔف َأْضََلُظُف، َوَي َِ َتَِِػ َظ ُه، َحتَّك ََّتْ ِْٔف َؿْزُ َِ َُّٔؼ َظ ٚ، َوُيَو َٓ قِم ُّ َوَش

َُقُل: َأْبِؼْ بِٚفَِّذي َيُسقُءَك َهَذا َيْقُمَؽ افَِّذي  َٔ يِح، َؾ ـُ افرِّ
َِٔٚب، ُمْْتِ اْفَقْجِف، َوَؿبُِٔح افثِّ

ُٝ ُتقَظُد،  ْْ ٚ ـُ َٕ َُقُل: َأ َٔ ، َؾ ِّ َؽ اْفَقْجُف افَِّذي ََيِلُء بِٚفؼَّ ُٓ ؟ َؾَقْج َٝ ْٕ ـْ َأ َُقُل: َم َٔ َؾ

 َٜ َٚظ ِؿ افسَّ َِ َٓ ُت ، َربِّ  َٜ َٚظ ِؿ افسَّ َِ َٓ ُت قُل: َربِّ  َُ َٔ ُٞ َؾ بِٔ َُِؽ اْْلَ َّ  .شَظ

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (:89/ص 13)ج  هللّقال أبْ داّد زمحُ ا 

صَمـَو قُمْثاَمُن سمْ  صَمـَو َأسُمق طَمدَّ ، طَمدَّ يِّ ِ ـُ اًمنَّ صَمـَو َهـَّوُد سْم صَمـَو ضَمِريٌر، ح وطَمدَّ ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق

ـِ   سْم
ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ـْ َزاَذاَن، قَم ـِ اعمِْـَْفوِل، قَم قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا ُمَعوِوَيَي، َوَهَذا ًَمْػُظ َهـَّوٍد، قَم

ـَ  ذِم   هللقَموِزٍب، ىَموَل: ظَمَرضْمـَو َمَع َرؾُمقِل ا ضَمـَوَزِة َرضُمٍؾ ِم

َْكَصوِر، وَموْكَتَفْقـَو إمَِم اًْمَؼؼْمِ َوعمََّو ُيْؾَحْد، وَمَجَؾَس َرؾُمقُل ا ْٕ   هللا
َْرِض، وَمَروَمَع  ْٕ ًُ سمِِف ذِم ا ، َوذِم َيِدِه قُمقٌد َيـُْؽ ػْمُ ـَو طَمْقًَمُف يَمَلكَّاَم قَمغَم ُرُءوؾِمـَو اًمطَّ ًْ َوضَمَؾ

ًِٔ»َرْأؾَمُف، وَمَؼوَل:  ْزِ  هللُذوا بِٚاْشَت ََ ـْ َظَذاِب اْف ٌِ  شِم ، َأْو صَماَلصًمو، َزاَد ذِم طَمِدي شَملْمِ َمرَّ

ُٚل َفُف: َيٚ »َوىَموَل:  شَهُٚهَْٚ»ضَمِريٍر  ََ ـَ ِحَغ ُي ْؿ إَِذا َوفَّْقا ُمْدبِِري ِْٚلِ ًَ
َؼ ِٕ ٍْ ُع َخ َّ َْٔس ُف َف َّٕ َوإِ

َُّٔؽ؟ بِ َٕ ـْ  ـْ َربَُّؽ َوَمٚ ِديَُْؽ َوَم ُْٔجَِِسِِٕٚف »وَل َهـَّوٌد: ىَموَل: ىمَ  شَهَذا، َم ِٚن َؾ َُ َِ ْٖتِِٔف َم َوَي

َ ا َُقُل: َرِبِّ ـْ َربَُّؽ؟ َؾَٔ ِن َفُف: َم َٓ ق َُ َٔ َُقُل: ِديَِْل هللَؾ َٔ ِن َفُف: َمٚ ِديَُْؽ؟ َؾ َٓ ق َُ َٔ ، َؾ

ْؿ؟ ُُ َٞ ؾِٔ ًِ ُجُؾ افَِّذي ُب ِن َفُف: َمٚ َهَذا افرَّ َٓ ق َُ َٔ ْشََلُم، َؾ قُل: ُهَق َرُشقُل »ىَموَل:  شاإْلِ َُ َٔ َؾ

َُقُل: َؿَرْأُت ـَِتَٚب ا،  هللا َٔ ِن: َوَمٚ ُيْدِريَؽ؟ َؾ َٓ ق َُ َٔ ُٝ بِِف  هللَؾ َؾآَمْْ
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 ُٝ ْؿ ٌِ ضَمِرير -َوَصدَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٱّٰ : هللَؾَذفَِؽ َؿْقُل ا - َزاَد ذِم طَمِدي
َيُي  ش[17]إسمراهقؿ:   ِّ َّ ْٔ َػَؼو  -ا َُِْٔٚدي ُمَْ »ىَموَل:  -صُمؿَّ اشمَّ اَمِء: َأْن َؿْد َؾ ـَ افسَّ ٍٚد ِم

 ِٜ َّْ ـَ اجْلَ ، َوَأْفبُِسقُه ِم ِٜ
َّْ ، َواْؾَتُحقا َفُف َبًٚبٚ إَِػ اجْلَ ِٜ

َّْ ـَ اجْلَ َْٖؾِرُصقُه ِم  شَصَدَق َظْبِدي، َؾ

ٚ»َؿَٚل:  َٓ ٚ َوضِٔبِ َٓ ـْ َرْوِح ْٖتِِٔف ِم َٔ هِ »ىَموَل:  شَؾ ٚ َمدَّ َبَكِ َٓ َتُح َفُف ؾِٔ ٍْ إِنَّ وَ »ىَموَل:  شَوُي

ٚؾِرَ  َُ ُْٔجَِِسِِٕٚف »وَمَذيَمَر َمْقشَمُف ىَموَل:  شاْف ِٚن َؾ َُ َِ ْٖتِِٔف َم ُٚد ُروُحُف يِف َجَسِدِه، َوَي ًَ َوُت

ِن َفُف: َمٚ ِديَُْؽ؟  َٓ ق َُ َٔ َٓ َأْدِري، َؾ َُقُل: َهْٚه َهْٚه َهْٚه،  َٔ ـْ َربَُّؽ؟ َؾ ِن: َفُف َم َٓ ق َُ َٔ َؾ

َٓ َأْدرِ  َُقُل: َهْٚه َهْٚه،  َٔ قُل: َهْٚه َؾ َُ َٔ ْؿ؟ َؾ ُُ َٞ ؾِٔ ًِ ُجُؾ افَِّذي ُب ِن: َمٚ َهَذا افرَّ َٓ ق َُ َٔ ي، َؾ

ـَ  ـَ افَِّْٚر، َوَأْفبُِسقُه ِم َْٖؾِرُصقُه ِم َذَب، َؾ ـَ اَمِء: َأْن  ـَ افسَّ َُِْٔٚدي ُمٍَْٚد ِم َٓ َأْدِري، َؾ َهْٚه، 

َٔ »ىَموَل:  شافَِّْٚر، َواْؾَتُحقا َفُف َبًٚبٚ إَِػ افَّْٚرِ  َٚؾ َٓ قِم ُّ َهٚ َوَش ـْ َحرِّ َُّٔؼ »ىَموَل:  شْٖتِِٔف ِم َوُيَو

َتَِِػ ؾِِٔف َأْضََلُظفُ  ُه َحتَّك ََّتْ ِْٔف َؿْزُ َِ ٌِ ضَمِريٍر ىَموَل:  شَظ ك »َزاَد ذِم طَمِدي َّ َُّٔض َفُف َأْظ ََ ُثؿَّ ُي

ٚ َجَبٌؾ َفَهَٚر ُتَرابً  َب َِبَ ـْ َحِديٍد َفْق َُضِ ٌٜ ِم ُف ِمْرَزبَّ ًَ ُؿ َم َُ ًٜ »ىَموَل:  شَٚأْب َب ٚ ََضْ ُبُف َِبَ ََْٔضِ َؾ

َِٔهُر ُتَراًبٚ ْغِ َؾ َِ ََ َّٓ افثَّ ِرِب إِ ٌْ ِق َوادَْ ٚ َمٚ َبْغَ ادَْْؼِ َٓ ًُ َّ ُٚد ؾِِٔف »ىَموَل:  شَيْس ًَ ُثؿَّ ُت

وُح   .شافرُّ

ٌُْد ا صَمـَو قَم ، طَمدَّ يِّ ِ ـُ اًمنَّ صَمـَو َهـَّوُد سْم َ  هللطَمدَّ ْٕ صَمـَو ا ، طَمدَّ ـُ ُكَؿػْمٍ صَمـَو سْم قْمَؿُش، طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ اَء قَم ًُ اًْمؼَمَ ـْ َأِِّب قُمَؿَر َزاَذاَن، ىَموَل: ؾَمِؿْع  اعمِْـَْفوُل، قَم
 .ىَموَل: وَمَذيَمَر َكْحَقهُ 

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (:201/ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا -16

ـِ إؾِْم  ِد سْم ـْ حُمَؿَّ صَمـَو َأِِّب، قَم صَمـَو َيْعُؼقُب، طَمدَّ ـِ طَمدَّ ٌَْقِد سْم ـُ قُم صَمـِل ؾَمِعقُد سْم َحوَق، طَمدَّ

ـِ َزْيٍد ىَموَل: عمََّو صَمُؼَؾ َرؾُمقُل ا ـْ َأسمِقِف ُأؾَموَمَي سْم ـِ َزْيٍد، قَم ـِ ُأؾَموَمَي سْم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ٌَّوِق، قَم ًَّ  هللاًم

 قَمغَم َرؾُمقِل ا ًُ ٌََط اًمـَّوُس َمِعل إمَِم اعمَِْديـَِي، وَمَدظَمْؾ ًُ َوَه ٌَْط  هللَه
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  وَماَل َيَتَؽؾَُّؿ، وَمَجَعَؾ ًَ اَمِء، ُثؿَّ »َوىَمْد َأْصَؿ َيْرَؾُع َيَدْيِف إَِػ افسَّ

ُف َيْدُظق ِِل  َّٕ ٚ َظَعَّ َأْظِرُف َأ َٓ  .شَيُهبُّ

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (:8754) هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا -17

ـُ َأِِّب ِذْئٍى، صَمـَو اسْم ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ لْمُ سْم ًَ صَمـَو طُم ـْ  طَمدَّ ، قَم
ٍ
ـِ قَمَطوء ـِ قَمْؿِرو سْم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ قَم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم وٍر، قَم ًَ ـِ َي ُف ىَموَل: ؾَمِعقِد سْم َٝ »، َأكَّ ِّٔ إِنَّ ادَْ

 ِّٔ ُس  افىَّ ٍْ ٚ افَّْ َٓ ُت ٚفُِح، َؿُٚفقا: اْخُرِجل َأيَّ ُجُؾ افهَّ َٚن افرَّ ـَ ، َؾَِ٘ذا  ُٜ َُ ُه ادَََْلئِ َُضُ ، ََتْ ُٜ َب

ي بَِرْوٍح، َوَرُْيٍَٚن، َوَربٍّ َؽْرِ  ، اْخُرِجل َُحَِٔدًة، َوَأْبِؼِ ِٛ ِّٔ َسِد افىَّ ْٝ يِف اجْلَ َٕ ٚ ـَ

َتُح »، ىَموَل: شَؽْوَبٚنَ  ٍْ ُْٔسَت اَمِء، َؾ ٚ إَِػ افسَّ َرَج َِبَ ًْ ُرَج، ُثؿَّ ُي ُٚل َذفَِؽ َحتَّك ََّتْ ََ َؾََل َيَزاُل ُي

ـْ َهَذ  ُٚل: َم ََ ُٔ ٚ، َؾ ْٝ يِف َْلَ َٕ ٚ ـَ  ، ِٜ َِّٔب ِس افىَّ ٍْ َُقُفقَن: َمْرَحبًٚ بِٚفَّْ َٔ ُٚل: ُؾََلٌن، َؾ ََ ُٔ ا؟ َؾ

ي بَِرْوٍح، َوَرُْيٍَٚن، َوَربٍّ َؽْرِ َؽْوَبٚنَ  ، اْدُخِع َُحَِٔدًة، َوَأْبِؼِ ِٛ ِّٔ َسِد افىَّ ىَموَل:  ،شاجْلَ

ٚ إَِػ ا» ك َِبَ َٓ ٚ َحتَّك ُيَْْت ُٚل َْلَ ََ ٚ اَؾََل َيَزاُل ُي َٓ اَمِء افَّتِل ؾِٔ ُجُؾ  هللفسَّ َٚن افرَّ ـَ ، َوإَِذا 

، اْخُرِجل  ِٞ بِٔ َسِد اْْلَ ْٝ يِف اجْلَ َٕ ٚ ـَ  ، ُٜ بَِٔث ُس اْْلَ ٍْ ٚ افَّْ َٓ ُت ْقُء، َؿُٚفقا: اْخُرِجل َأيَّ افسَّ

ِِِف َأْزَواٍج، َؾََل َتَزاُل ََّتْ  ُْ ـْ َص ٍٚق، َوآَخَر ِم ٍٔؿ َوَؽسَّ ِّ ي بَِح ، وَأْبِؼِ ًٜ َّ ُرُج، ُثؿَّ َذِمٔ

َٓ َمْرَحًبٚ  ُٚل:  ََ ُٔ ُٚل: ُؾََلٌن، َؾ ََ ُٔ ـْ َهَذا؟ َؾ ُٚل: َم ََ ُٔ ٚ، َؾ َتُح َْلَ ٍْ ُْٔسَت اَمِء، َؾ ٚ إَِػ افسَّ َرَج َِبَ ًْ ُي

َتُح َفِؽ َأْبَقاُب  ٍْ َٓ ُي ُف  َّٕ ، َؾِ٘ ًٜ َّ ًِل َذِمٔ ، اْرِج ِٞ بِٔ َسِد اْْلَ ْٝ يِف اجْلَ َٕ ٚ ـَ  ، ِٜ بَِٔث ِس اْْلَ ٍْ بِٚفَّْ

ُٚل َفُف:  ََ ُٔ ٚفُِح، َؾ ُجُؾ افهَّ َُِس افرَّ ُْٔج ، َؾ ْزِ ََ اَمِء، ُثؿَّ َتِهُر إَِػ اْف ـَ افسَّ َشُؾ ِم اَمِء، َؾُسْ افسَّ

ُٚل َفُف ِمْثُؾ َمٚ ِؿَٔؾ فَُف يِف  ََ ُٔ ْقُء، َؾ ُجُؾ افسَّ َُِس افرَّ ِل، َوَُيْ َوَّ ْٕ ِٞ ا ِدي ِمْثُؾ َمٚ ِؿَٔؾ َفُف يِف اْْلَ

 َ ْٕ ِٞ ا ِدي لِ اْْلَ  .شوَّ

 هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول اًمصحقح.

(، ومؼول: أكو قمؿرو سمـ ؾمقاد 377/ص 1)ج  شاًمتػًػم»وأظمرضمف اًمـًوئل ذم 
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 سمـ إؾمقد، أكو اسمـ وهى، أكو سمـ أِّب ذئى، سمف.

(، ومؼول: طمدصمـو أسمق سمؽر سمـ أِّب ؿمقٌي، صمـو 3411/ ص 1وأظمرضمف اسمـ موضمف )ج 

 ؿمٌوسمي، قمـ اسمـ أِّب ذئى، سمف.

 (:3673) هللإلماو أمحد زمحُ اقال ا -18

 ، صَمـَو َأسُمق إؾِْمَحوَق اهْلَْؿَداِِنُّ ؾٍِؿ، طَمدَّ ًْ ـُ ُم ٌُْد اًْمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم َؿِد، طَمدَّ ٌُْد اًمصَّ صَمـَو قَم طَمدَّ

ُعقٍد، َأنَّ َرؾُمقَل ا ًْ ـِ َم ـِ اسْم طَْمَقِص، قَم ْٕ ـْ َأِِّب ا إَِذا »، ىَموَل:  هللقَم

ِْٔؾ اْفبَ  َِّ ُٞ اف ُِ َٚن ُث بُِط اـَ اَمِء،   هللِٚؿل، َُيْ َتُح َأْبَقاُب افسَّ ٍْ َٔٚ، ُثؿَّ ُت ْٕ اَمِء افدُّ إَِػ افسَّ

ـْ  َُقُل: َهْؾ ِم َٔ َفُف؟ َؾََل ُثؿَّ َيْبُسُط َيَدُه، َؾ ْٗ َىك ُش ًْ َع  َشٚئٍِؾ ُي ُِ َذفَِؽ، َحتَّك َيْى ـَ َيَزاُل 

ْجرُ  ٍَ  .شاْف

 هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول اًمصحقح.
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وسمام أن اعمٌتدقمي مـ اًمرواومض واعمعتزًمي يـؽرون قمغم أهؾ اًمًـي ىمقهلؿ: إن 

اًمؼرآن مـزل همػم خمؾقق، رأيـو أن كعؼد سموسًمو هلذا
(1)

. 

 (:463، 462/ ص 13)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا 

 .[366]اًمـًوء:   ِّرن مم  يلام ىل ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا

وسمَِعِي » [31]اًمطالق:   ِّ خي حي جي ٱّٰىَموَل ُُمَوِهٌد:  ًَّ  اًم
ِ
اَمء ًَّ سَملْمَ اًم

وسمَِعيِ  ًَّ  .شَوإَْرِض اًم

ـِ   سْم
ِ
اء ـِ اًمؼَمَ ، قَم صَمـَو َأسُمق إؾِْمَحوَق اهلَْؿَداِِنُّ صَمـَو َأسُمق إطَْمَقِص، طَمدَّ ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

َٝ إَِػ ؾَِراِصَؽ َيٚ ُؾََلُن إَِذا أَ »:  هللقَموِزٍب، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َوْي

ْؾ: ا َُ َْٔؽ، فَِٓؾ ُٝ َأْمِري إَِف ْض َْٔؽ، َوَؾقَّ ل إَِف ِٓ ُٝ َوْج ْٓ َْٔؽ، َوَوجَّ ِز إَِف ٍْ َٕ  ُٝ ّْ َِ ؿَّ َأْش

 ُٝ ْْ َْٔؽ، آَم َّٓ إَِف َٖ َوَٓ َمَْْجٚ ِمَْْؽ إِ َج ِْ َْٔؽ، َٓ َم ًٜ إَِف ًٜ َوَرْهَب َْٔؽ، َرْؽَب ِري إَِف ْٓ ُْٖت َط َوَأجْلَ

َّٝ َظَذ بَُِِتٚبِ  تَِؽ ُم َِ ْٔ َّٝ يِف َف ََّٕؽ إِْن ُم ، َؾِ٘ َٝ ِْ َِّٔؽ افَِّذي َأْرَش ، َوبَِْبِ َٝ َزْف ْٕ َؽ افَِّذي َأ

َٝ َأْجًرا َٝ َأَصْب ْىَرِة، َوإِْن َأْصَبْح ٍِ  .شاف

                                                        
، وإمجوع اًمًؾػ قمغم أّن مـ ىمول -كًلل اهلل اًمًالمي  -ي واًمؼقل سملّن اًمؼرآن خمؾقق سمدقمي يمػري (3) 

 .إّن اًمؼرآن خمؾقق ومفق يموومر

  ذايمريـ مو أدريمو قمؾقف اًمعؾامء ذم  -رمحف اهلل شمعومم  -ىمول اإلمومون أسمق طموشمؿ وأسمق زرقمي اًمرازيون

 مجقع إمصور: 

ّؾي، ومـ ؿمّؽ ذم يمػره ممّـ ومـ زقمؿ أّن اًمؼرآن خمؾقق، ومفق يموومر سموهلل اًمعظقؿ يمػًرا يـؼؾ قمـ اعم»

 )م( .شيػفؿ ومفق يموومر
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ـْ  ـِ َأِِّب ظَموًمٍِد، قَم ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ سْم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق ٌِْد اطَمدَّ  هللقَم

ـِ َأِِّب َأْورَم، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ؿَّ ُمِْْزَل فِٓا»َيْقَم إطَْمَزاِب:   هللسْم

يَع اِْلَسِٚب، اْهِزِم إَْحَزاَب، َوَزْفِزْل َِبِؿْ    .شافَُِتِٚب، ََسِ

ًُ قمَ  ـُ َأِِّب ظَموًمٍِد، ؾَمِؿْع صَمـَو اسْم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، طَمدَّ ، طَمدَّ ًُ هللٌَْد اَزاَد احلَُؿْقِديُّ ، ؾَمِؿْع

ِلَّ   .اًمـٌَّ

ٌَّوٍس  ـِ قَم ـِ اسْم ، قَم ٌَػْمٍ ـِ ضُم ـْ ؾَمِعقِد سْم ، قَم ـْ َأِِّب سمنِْمٍ ـْ ُهَشْقٍؿ، قَم ٌد، قَم دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

 :ّٰىَموَل: [330]اإلهاء:   ِّ ٰى ين ىن نن من زن ٱ ، ًْ ُأْكِزًَم

َي، وَمَؽوَن إَِذا َروَمَع َصقْ   هللَوَرؾُمقُل ا شَمُف ؾَمِؿَع ُمَتَقاٍر سمَِؿؽَّ

ـْ ضَموَء سمِِف، وَمَؼوَل ا ـْ َأْكَزًَمُف َوَم ٌُّقا اًمُؼْرآَن َوَم ًَ يُمقَن، وَم  من زن ٱّٰ: شَمَعومَم  هللاعمُنْمِ
يُمقنَ »: ِّ ٰى ين ىن نن َؿَع اعمُنْمِ ًْ َفْر سمَِصاَلشمَِؽ طَمتَّك َي  ىن ٱّٰ، شَٓ دَمْ
ِؿُعُفؿْ »  ِّ ٰى ين ًْ ـْ َأْصَحوسمَِؽ وَماَل شُم   ِّ ىي ني مي زي  ري  ٱّٰ، شقَم

َفْر، طَمتَّك َيْلظُمُذوا قَمـَْؽ اًمُؼْرآنَ َأؾْم » َٓ دَمْ  .شِؿْعُفْؿ َو
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  هللباب إثبات زؤٓ٘ املؤميني  ْ٘ٓو القٔام: 
دّل قمغم ذًمؽ اًمؽتوب واًمًـي، وأمجع قمؾقف أهؾ اًمًـي واجلامقمي مـ اًمصحوسمي 

ؽ ًمٌقون مو يمون واًمتوسمعلم ومـ ؾمور قمغم مو هؿ قمؾقف، وؾملذيمر سمعض إدًّمي قمغم ذًم

وصحوسمتف اًمؽرام ومجفقر اًمًؾػ، ورضموء  قمؾقف اقمتؼود اًمـٌل 

ِبو مـ ؿموء مـ اًمذيـ اًمتٌس قمؾقفؿ إمر، ومل يؽقكقا قمغم اـّمالع  هللأن ُّيدي ا

وإدراك ًمؾعؼقدة احلؼي وإىمومي احلجي، وأمو اجلوطمدون اعمـؽرون ومنّنؿ ٓ يؼتـعقن، 

 خم حم جم يل ىل مل ٱّٰ وىمد ىمول ؾمٌحوكف قمـ أمثول همٓء:
  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 .[إكعوم]  ِّ مي خي حي

ذم ذيمر سمعض إدًّمي، ومـ أراد اعمزيد مـ اًمتقؾمع ومؾػمضمع إمم  هللوملؾمتعلم سمو

ٓسمـ اًمؼقؿ رمحف  شطمودي إرواح»، ويمتوب شاًمرؤيي»: هلليمتوب اًمدارىمطـل رمحف ا

 ، وهمػمهو مـ اعمراضمع.هللا

 :فنً أدل٘ الكتاب 

 .[اًمؼقومي]  ِّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ٱّٰ ضبخاىُ:قْلُ  -3

 وجه الداللة مو اآلية:

إن اًمـظر هق اإلسمصور سموًمعلم، وًمقس يمام يؼقل سمعض اًمُضاّلل: إن اعمراد سمف 

 ...آكتظور أو

يف وًُمُزومف:  وموًمػعؾ )َكَظَر( ًمف قِمّدة معوٍن سمحًى شمعدِّ
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 جب هئ مئ ٱّٰ :إن شمعّدى سمـ)ذم( دّل قمغم اًمتػؽر وآقمتٌور، ىمول ؾمٌحوكف -
 .[384إقمراف: ]  ِّ مب  خب حب

ى سمـػًف أومود معـك آكتظور، ومـف ىمقًمف شمعومم: -  ِّ ُّ َّ ٱّٰ وإن شمعدَّ
 ، أي: اكتظروكو.[31احلديد: ]  ِّ ّٰ

ى سمـ)إمم( أومود اًمرؤيي واإلسمصور واعمعويـي، يمؼقًمف شمعومم -  مج حج ٱّٰ: وإن شمعدَّ
 .[99إكعوم: ]  ِّ مخجس جخ مح جح

حوكف اًمـظر إمم اًمقضمف اًمذي هق حمّؾ اإلسمصور إمم ؾمٌ هللومؽقػ وىمد أووف ا

 ؟!وضمفف 

وىمد ىمول مجع مـ اًمًؾػ ِبذا اعمعـك واًمتػًػم، وأمجعقا قمغم آطمتجوج ِبو 

 وسمغػمهو.

 ْٓو الكٔام٘:  هللأدّل٘ لكاٛ ا -1

ّقال ، [149اًمٌؼرة: ]  ِّ نت مت زت رت  يب ىب ٱّٰ قال تعاىل:

، [اًمٌؼرة]  ِّ حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع ٱّٰ ضبخاىُ:

، [330اًمؽفػ: ]  ِّ هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ٱّٰ :ّقال 

 .[44إطمزاب: ]  ِّ يلجم ىل مل خل ٱّٰ وىمول:

 (:363)ص  «حادٖ األزّاح»يف  هللقال ابً الكٔه زمحُ ا 

وأمجع أهؾ اًمؾًون قمغم أن اًمؾِّؼوء متك كًى إمم احلّل اًمًؾقؿ مـ اًمعؿك »

 اهـ اعمراد. شواعموكع، اىمته اعمعويـي واًمرؤيي
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 :[اعمطػػلم]  ِّ ىك مك لك اك يق  ىق يف ٱّٰ : هللو قْل امفَْ -3

ؾقا سمذًمؽ قمغم  وهذا ومقف دًٓمي قمغم أن اعمممـلم يرون رِبؿ يقم اًمؼقومي. ووُمضِّ

وعمو  ًمؽوكقا حمجقسملم أيًضو، هللاًمذيـ طُمِجٌقا قمـف، وًمق يمون اعمممـقن ٓ يرون ا

ذا مجع مـ وضمدت هلؿ مقزة قمغم أوًمئؽ إن يموكقا ذم احلجى ؾمقاء، وىمد ومّنه ِب

صملم واًمػؼفوء، اكظر أىمقاهلؿ مًـدًة ذم  ذح اقمتؼود أهؾ اًمًـي »اًمًؾػ مـ اعمحدِّ

 (.469 - 1/466ًمالًمؽوئل )ضمزء  شواجلامقمي

 من خن ٱّٰوموؾمتدٓهلؿ سمؿػفقم اعمخوًمػي يمام يمون اؾمتدٓهلؿ سمؿـطقق ىمقًمف شمعومم: 
 .]اًمؼقومي[  ِّ ين ىن

  ِّجم يل ىل مل ٱّٰ ّكرا السؤٓ٘ ٍٕ الصٓادٗ يف قْلُ تعاىل: -4
هو مجع ، وموحلًـك اجلـي واًمزيودة اًمرؤيي إمم وضمفف [16يقكس: ] ، وِبذا ومنَّ

 هن من مل مك ٱّٰ مـ اًمًؾػ، ويمذًمؽ اًمرؤيي هل اعمزيد يمام ىمول ؾمٌحوكف:
 ، ىمول سمذًمؽ سمعض اًمصحوسمي واًمتوسمعلم.[ق]  ِّ  َّـ هي مي

ـّي هذا ـمرف مـ يمالم قمؾامئـو وأئؿتـو ذم اًمؽالم قمغم أدًّمي اًمؽتوب، وأّمو مِ  ًُّ ـَ اًم

 :ومنّن إطموديٌ ومقف متؽوصمرة متقاشمرة، طمتك ىمول سمعض اًمعؾامء

ــذب ـــ يم ــديٌ م ــقاشمر طم ــو شم  مم

ــــقُض  ــــػوقمٌي واحل ــــٌي ؿم  ورؤي
 

ـــك   ــــ سمـ ـــى هللوم ـــو واطمتً  سمقت

 ومًـــح ظمػـــلم وهـــذي سمعـــُض 
 

  يف آخس الكالو علٙ باب السؤٓ٘ مً  «الفتذ»ّقد قال احلافظ ابً حذس أّٓطا يف

 (:434/ص 13البدازٖ )ج 

ٌِ اًْمَقاِرَدِة ذِم ُرْؤَيِي ا» طََموِدي ْٕ اَرىُمْطـِلُّ ـُمُرَق ا ظِمَرِة  هللشَمْؽِؿَؾٌي مَجََع اًمدَّ ْٔ شَمَعومَم ذِم ا



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  87

 

ًِ اًمثَّاَلصملَِم َوَأيْمَثُرَهو  ٌََؾَغ َْرَواِح وَم ْٕ ـَ وشمتٌعفو سمـ اًْمَؼقِِّؿ ذِم طَموِدي ا ي وَمَزاَدْت قَمغَم اًْمِعنْمِ

اَرىمُ  ْؤَيِي ضِمَقوٌد َوَأؾْمـََد اًمدَّ ٌَْعَي قَمنَمَ طَمِديًثو ذِم اًمرُّ ـِ َمِعلٍم ىَموَل قِمـِْدي ؾَم ـْ حَيَْقك سْم ْطـِلُّ قَم

 اهـ. شِصَحوح

ب اًمعؾامء ذم مصـّػوهتؿ صحوطًمو يموكً أو ذم اًمًــ وهمػمهو، ومـفؿ مـ  وىمد سمقَّ

ب اإلموم  و، وإِن ؾموئؼ سمعض إطموديٌ اًمصحقحي، وىمد سمقَّ أومرد هلو شملًمقًػو ظموصًّ

مـ صحقحف، وؾملسملم مو إذا واومؼف مًؾؿ ذم  شاًمتقطمقد»ذم يمتوب  هللرمحف ا اًمٌخوري

 إظمراج رء مـفو.

 ( ٖ424 - 13/419قال اإلماو البداز:) 

 .[اًمؼقومي]  ِّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا

ـْ إؾِْماَم  صَمـَو ظَموًمٌِد، َوُهَشْقٌؿ، قَم ـُ قَمْقٍن، طَمدَّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم ـْ طَمدَّ ـْ ىَمْقٍس، قَم قِمقَؾ، قَم

ِلِّ  ٌَْدِر  ضَمِريٍر، ىَموَل: يُمـَّو ضُمُؾقؾًمو قِمـَْد اًمـٌَّ إِْذ َكَظَر إمَِم اًمَؼَؿِر ًَمْقَؾَي اًم

تُْؿ »ىَموَل:  ًْ َر، َٓ ُتَوُٚمقَن يِف ُرْؤَيتِِف، َؾِِ٘ن اْشَتَى َّ ََ اَم َتَرْوَن َهَذا اف ـَ ْؿ  ُُ ْوَن َربَّ ْؿ َشَسَ ُُ َّٕ إِ

ِس، َأْن َٓ تُ  ّْ ِس، َوَصََلٍة َؿْبَؾ ُؽُروِب افنَّ ّْ ُِقِع افنَّ ُبقا َظَذ َصََلٍة َؿْبَؾ ُض َِ ٌْ

ُِقا ًَ  (.419/ 3، أظمرضمف مًؾؿ )ج شَؾْٚؾ

صَمـَو َأسُمق  ، طَمدَّ سُمققِملُّ ـُ ُيقؾُمَػ اًمػَمْ صَمـَو قَموِصُؿ سْم ـُ ُمقؾَمك، طَمدَّ صَمـَو ُيقؾُمُػ سْم طَمدَّ

ـِ َأِِّب  ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ سْم ٌِْد اؿِمَفوٍب، قَم ـِ قَم ـْ ضَمِريِر سْم ـِ َأِِّب طَموِزٍم، قَم ـْ ىَمْقِس سْم ، هلل ظَموًمٍِد، قَم

ِلُّ  ٚ»: ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ ًٕ َٚٔ ْؿ ِظ ُُ ْوَن َربَّ ْؿ َشَسَ ُُ َّٕ  .شإِ

ٌِْد ا ـُ قَم ٌَْدُة سْم صَمـَو قَم ـُ سمِ هللطَمدَّ صَمـَو سَمَقوُن سْم ـْ َزاِئَدَة، طَمدَّ ، قَم لْمٌ اجلُْعِػلُّ ًَ صَمـَو طُم ،، طَمدَّ  نْمٍ

ـِ َأِِّب طَموِزمٍ  ـْ ىَمْقِس سْم صَمـَو ضَمِريٌر، ىَموَل: ظَمَرَج قَمَؾْقـَو َرؾُمقُل اقَم  هلل، طَمدَّ

  :ٌَْدِر، وَمَؼوَل اَم َتَرْوَن »ًَمْقَؾَي اًم ـَ  ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُُ ْوَن َربَّ ْؿ َشَسَ ُُ َّٕ إِ
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 .شَهَذا، َٓ ُتَوُٚمقَن يِف ُرْؤَيتِفِ 

ٌُْد اًمَعِزي صَمـَو قَم ٌِْد اطَمدَّ ـُ قَم ـْ هللِز سْم ـِ ؿِمَفوٍب، قَم ـِ اسْم ـُ ؾَمْعٍد، قَم صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم ، طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: َأنَّ اًمـَّوَس ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل ا ، قَم ْقثِلِّ ـِ َيِزيَد اًمؾَّ  سْم
ِ
ـَو هللقَمَطوء ، َهْؾ َكَرى َرسمَّ

َٜ َهْؾ ُتَو »:  هللَيْقَم اًمِؼَقوَمِي؟ وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َِ ْٔ ِر َف َّ ََ وَن يِف اف ٚرُّ

َْٔس ُدوَْنَٚ »، ىَموَل: هلل، ىَموًُمقا: َٓ َيو َرؾُمقَل اشافَبْدِر؟ ِس، َف ّْ وَن يِف افنَّ ْؾ ُتَوٚرُّ َٓ َؾ

َذفَِؽ »، ىَموَل: هلل، ىَموًُمقا: َٓ َيو َرؾُمقَل اشَشَحٌٚب؟ ـَ ُف  َٕ ْؿ َتَرْو ُُ َّٕ ُع ا ،َؾِ٘ َّ افََّْٚس  هللََيْ

 ِٜ ََٔٚم
َِ َس َيْقَم اف ّْ ُبُد افنَّ ًْ َٚن َي ـَ ـْ  َْٔتَبُع َم ُف، َؾ ًْ َْٔتَب ِْ ًْٔئٚ َؾ ُبُد َص ًْ َٚن َي ـَ ـْ  َُقُل: َم َٔ ، َؾ

 َٝ ُبُد افىََّقاِؽٔ ًْ َٚن َي ـَ ـْ  َر، َوَيتْبَُع َم َّ ََ َر اف َّ ََ ُبُد اف ًْ َٚن َي ـَ ـْ  َس، َوَيْتَبُع َم ّْ افنَّ

ٚ َصٚ َٓ ُٜ ؾِٔ ََك َهِذِه إُمَّ ، َوَتْب َٝ َُقَهٚ افىََّقاِؽٔ َْٚؾِ ًُقَهٚ َأْو ُم
، -َصؽَّ إِْبَراِهُٔؿ  -ؾِ

ُؿ ا ِٓ ْٖتِٔ َٔ َْٚ  هللَؾ ٚ َربُّ َٕ َْٚ، َؾَِ٘ذا َجَٚء ََْٔٚ َربُّ
ْٖتِ َْٚ َحتَّك َي ُٕ ٚ َُ َُقُفقَن: َهَذا َم َٔ ْؿ، َؾ ُُ ٚ َربُّ َٕ َُقُل: َأ َٔ َؾ

ُؿ ا ِٓ ْٖتِٔ َٔ َٔ  هللَظَرْؾَُْٚه، َؾ ِرُؾقَن، َؾ ًْ َْٚ يِف ُصقَرتِِف افَّتِل َي َٝ َربُّ ْٕ َُقُفقَن: َأ َٔ ْؿ، َؾ ُُ ٚ َربُّ َٕ َُقُل: َأ

ـْ َُئُِزَهٚ،  َل َم تِل َأوَّ ٚ َوُأمَّ َٕ قُن َأ ـُ َٖ ََّْؿ، َؾ َٓ َرْي َج ْٓ اُط َبْغَ َط َ ُب افكِّ ُف، َوُيَْضَ َٕ ق ًُ َْٔتَب َؾ

ُشِؾ َيْقَمئٍِذ: ا ُشُؾ، َوَدْظَقى افرُّ َّٓ افرُّ ُؿ َيْقَمئٍِذ إِ َِّ َُ ََّْؿ  ؿَّ فَِٓوَٓ َيَت َٓ ِِّْؿ، َويِف َج ْؿ َش ِِّ َش

َدانَ  ًْ َداِن، َهْؾ َرَأْيُتِؿ افسَّ ًْ ُٛ ِمْثُؾ َصْقِك افسَّ ََلفِٔ ، هلل، ىَموًُمقا: َكَعْؿ َيو َرؾُمقَل اش؟ـَ

َّٓ ا»ىَموَل:  ٚ إِ َٓ
ِّ ُؿ َمٚ َؿْدُر ِظَي َِ ًْ ُف َٓ َي َّٕ َداِن، َؽْرَ َأ ًْ َٚ ِمْثُؾ َصْقِك افسَّ ىَ هللَؾِْ٘نَّ ُػ ، ََّتْ

ِِِف  َّ ًَ َل بِ َِ ُؿ ادُقَبُؼ َب ُٓ ْْ
ِّ ْؿ، َؾ َْٖظاَمِْلِ ِِِف  -افََّْٚس بِ َّ ًَ ُؿ ادَُخْرَدُل، َأِو -َأِو ادُقَثُؼ بِ ُٓ ، َوِمْْ

، َحتَّك إَِذا َؾَرَغ ا ْحُقُه، ُثؿَّ َيَتَجذَّ َٕ َبِٚد، َوَأَراَد َأْن  هللادَُجَٚزى، َأْو  ًِ َوِٚء َبْغَ اف ََ ـَ اف ِم

ِرَج  َٚن َٓ َُيْ ـَ ـْ  ـَ افَِّْٚر، َم َٜ َأْن َُيِْرُجقا ِم َُ ـْ َأْهِؾ افَِّْٚر، َأَمَر ادَََلئِ ـْ َأَراَد ِم تِِف َم بَِرُْحَ

ُك بِٚ ـْ َأَراَد ا هللُيْؼِ َّ ًْٔئٚ، َِم َّٓ ا هللَص ُد َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ ـْ َيْن َّ ُف، َِم ِرُؾقَْنُْؿ يِف هللَأْن َيْرَُحَ ًْ َٔ ، َؾ

َم اافَِّْٚر بِ  ُجقِد، َحرَّ َّٓ َأَثَر افسُّ ـَ آَدَم إِ ُؾ افَُّْٚر اْب ـُ ْٖ ُجقِد، َت َؾ  هللََٖثِر افسُّ ـُ ْٖ َظَذ افَِّْٚر َأْن َت

َُْْٔبتُقَن  َِٔٚة، َؾ ْؿ َمُٚء اَْل ِٓ ْٔ َِ ُّٛ َظ َُٔه ـَ افَِّْٚر، َؿْد اْمُتِحُنقا، َؾ َْٔخُرُجقَن ِم ُجقِد، َؾ َأَثَر افسُّ

اَم َتْْبُ  ـَ َتُف  ُرُغ اََتْ ٍْ ِْٔؾ، ُثؿَّ َي ُٜ يِف َُحِِٔؾ افسَّ ََك  هللُٝ اِْلبَّ َبِٚد، َوَيْب ًِ َوِٚء َبْغَ اف ََ ـَ اف ِم
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َُقُل: َأْي  َٔ ، َؾ َٜ ًٓ اجَلَّْ ِف َظَذ افَِّْٚر، ُهَق آِخُر َأْهِؾ افَِّْٚر ُدُخق ِٓ بٌِؾ بَِقْج َْ ْؿ ُم ُٓ َرُجٌؾ ِمْْ

ـِ افَِّْٚر، َؾِ٘  ل َظ ِٓ ْف َوْج َْٔدُظق اَربِّ اْسِ ُٚؤَهٚ، َؾ ـَ ٚ، َوَأْحَرَؿِْل َذ َٓ ُف َؿْد َؿَنَبِْل ِرُُي  هللَّٕ

َُقُل ا ُْٔتَؽ َذفَِؽ َأْن َتْسَٖ هللباَِم َصَٚء َأْن َيْدُظَقُه، ُثؿَّ َي َٝ إِْن َأْظَى ْٔ ُه؟: َهْؾ َظَس ، َفِْل َؽْرَ

ًْىِل َربَّ  ُه، َوُي َُٖفَؽ َؽْرَ تَِؽ َٓ َأْش َُقُل: َٓ، َوِظزَّ َٔ قٍد َوَمَقاثَِٔؼ َمٚ َصَٚء، َؾ ُٓ ـْ ُظ ُف ِم

ُف ا َْٔكِ َٝ َمٚ َصَٚء ا هللَؾ َُ ِٜ َوَرآَهٚ َش
َِّْٚر، َؾَِ٘ذا َأْؿَبَؾ َظَذ اجَلَّْ ـِ اف ُف َظ َٓ َأْن  هللَوْج

َُقُل ا َٔ ، َؾ ِٜ
ْمِْل إَِػ َبِٚب اجَلَّْ ، َؿدِّ َُقُل: َأْي َربِّ ، ُثؿَّ َي َٝ ُُ َٝ َؿْد أَ  هللَيْس َٝ َفُف: َأَفْس ْٔ ْظَى

ـَ آَدَم َمٚ  ََِؽ َيٚ اْب َٝ َأَبًدا؟ َوْي ََٖفِْل َؽْرَ افَِّذي ُأْظىِٔ َؽ َأْن َٓ َتْس ََ قَدَك َوَمَقاثِٔ ُٓ ُظ

، َوَيْدُظق ا َُقُل: َأْي َربِّ َٔ َٝ َذفَِؽ َأْن هللَأْؽَدَرَك، َؾ َٝ إِْن ُأْظىِٔ ْٔ َُقَل: َهْؾ َظَس ، َحتَّك َي

َُقُل: َٔ ُه؟ َؾ ََٖل َؽْرَ قٍد  َتْس ُٓ ـْ ُظ ًْىِل َمٚ َصَٚء ِم ُه، َوُي َُٖفَؽ َؽْرَ تَِؽ، َٓ َأْش َٓ َوِظزَّ

، َؾَرَأى مَ  ُٜ ْٝ َفُف اجَلَّْ ََ َٓ ٍَ ْٕ ، ا ِٜ
، َؾَِ٘ذا َؿَٚم إَِػ َبِٚب اجَلَّْ ِٜ

ُمُف إَِػ َبِٚب اجَلَّْ دِّ ََ ُٔ ٚ َوَمَقاثَِٔؼ، َؾ

ُٝ َمٚ  ُُ َْٔس وِر، َؾ ُ ِة َوافسُّ ـَ اَْلْزَ ٚ ِم َٓ ،  هللَصَٚء اؾِٔ َُقُل: َأْي َربِّ ، ُثؿَّ َي َٝ ُُ َأْن َيْس

َُقُل ا َٔ ، َؾ َٜ ِْل اجَلَّْ ِْ ََٖل َؽْرَ َمٚ هللَأْدِخ َؽ َأْن َٓ َتْس ََ قَدَك َوَمَقاثِٔ ُٓ َٝ ُظ ْٔ َٝ َؿْد َأْظَى : َأَفْس

، قُل: َأْي َربِّ َُ َٔ ـَ آَدَم َمٚ َأْؽَدَرَك، َؾ ََِؽ َيٚ اْب َُقُل: َوْي َٔ ؟ َؾ َٝ ََك  ُأْظىِٔ َـّ َأْص َٕ ق ـُ َٓ َأ

َؽ َؾََل َيَزاُل َيْدُظق َحتَّك َيْوَحَؽ ا َِ ِْ ،  هللَخ َٜ ِمُْْف، َؾَِ٘ذا َضِحَؽ ِمُْْف، َؿَٚل َفُف: اْدُخِؾ اجَلَّْ

ٚ َؿَٚل ا َٓ َِ ُف َوَِتََّْك، َحتَّك إِنَّ ا هللَؾَِ٘ذا َدَخ ََٖل َربَّ ـَ  هللَفُف: َِتََّْْف، َؾَس قُل  َُ ُرُه، َي ِـّ َُٔذ َذا، َف ـَ َذا َو

، َؿَٚل: ا ْٝ بِِف إََمِِّٚنُّ ًَ َى ََ ْٕ فُ  هللَحتَّك ا ًَ ُف َم ُِ  .شَذفَِؽ َفَؽ، َوِمْث

ـْ طَمِديثِِف  ، َمَع َأِِّب ُهَرْيَرَة َٓ َيُردُّ قَمَؾْقِف ِم ـُ َيِزيَد، َوَأسُمق ؾَمِعقٍد اخلُْدِريُّ ىَموَل قَمَطوُء سْم

َث َأسُمق ُهَرْيَرةَ  فُ »ىَموَل:   هللَأنَّ ا ؿَمْقًئو طَمتَّك إَِذا طَمدَّ ًَ ُف َم ُِ ، ىَموَل شَذفَِؽ َفَؽ َوِمْث

 : فُ »َأسُمق ؾَمِعقٍد اخلُْدِريُّ ًَ ُة َأْمَثٚفِِف َم ًُ شَوَظَؼَ ، َيو َأسَمو ُهَرْيَرَة، ىَموَل َأسُمق ُهَرْيَرَة َمو طَمِػْظ

َّٓ ىَمْقًَمُف:  فُ »إِ ًَ ُف َم ُِ ـْ ، ىَموَل َأسُمق ؾَمِعقٍد اخلُْدرِ شَذفَِؽ َفَؽ َوِمْث ًُ ِم يُّ َأؿْمَفُد َأِنِّ طَمِػْظ

ُة َأْمَثٚفِفِ »ىَمْقًَمُف:   هللَرؾُمقِل ا   .شَذفَِؽ َفَؽ َوَظَؼَ

ًٓ اجلَـَّيَ  ضُمُؾ آظِمُر َأْهِؾ اجَلـَِّي ُدظُمق  .ىَموَل َأسُمق ُهَرْيَرَة وَمَذًمَِؽ: اًمرَّ
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ـْ  ـُ ؾَمْعٍد، قَم ٌُ سْم ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ سُمَؽػْمٍ صَمـَو حَيَْقك سْم ـِ  طَمدَّ ـْ ؾَمِعقِد سْم ـِ َيِزيَد، قَم ظَموًمِِد سْم

، ىَموَل: ىُمْؾـَو َيو  ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ وٍر، قَم ًَ ـِ َي  سْم
ِ
ـْ قَمَطوء ـْ َزْيٍد، قَم َأِِّب ِهاَلٍل، قَم

ـَو َيْقَم اًمِؼَقوَمِي؟ ىَموَل:  هللَرؾُمقَل ا رِ »َهْؾ َكَرى َرسمَّ َّ ََ ِس َواف ّْ ِٜ افنَّ  َهْؾ ُتَوُٚروَن يِف ُرْؤَي

ْٝ َصْحًقا؟ َٕ ٚ ـَ َّٓ »، ىُمْؾـَو: َٓ، ىَموَل: شإَِذا  ْؿ َيْقَمئٍِذ، إِ ُُ ِٜ َربِّ ْؿ َٓ ُتَوُٚروَن يِف ُرْؤَي ُُ َّٕ َؾِ٘

اَم  ِٓ اَم ُتَوُٚروَن يِف ُرْؤَيتِ ُٕقا »صُمؿَّ ىَموَل:  شـَ ٚ ـَ ؾُّ َؿْقٍم إَِػ َمٚ  ـُ  ْٛ َْٔذَه
ُيَِْٚدي ُمٍَْٚد: فِ

ُٛ َأْص  َْٔذَه ُبُدوَن، َؾ ًْ ْؿ، َوَأْصَحُٚب إَْوَثِٚن َمَع َأْوَثِْٚنِْؿ، َي ِٓ ِٛ َمَع َصِِٔبِ ِِٔ َحُٚب افهَّ

ُبُد ا ًْ َٚن َي ـَ ـْ  ََك َم ْؿ، َحتَّك َيْب ِٓ تِ ٍٜ َمَع آِْلَ ؾِّ آِْلَ ـُ ـْ َبرٍّ َأْو َؾِٚجٍر، هللَوَأْصَحُٚب  ، ِم

رَ  ًْ ََّْؿ ُت َٓ َتك بَِج ْٗ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب، ُثؿَّ ُي اٌت ِم َ قِد: َمٚ َوُؽزَّ ُٓ َٔ ِْ ُٚل فِ ََ ُٔ اٌب، َؾ َٚ ََسَ َْٖنَّ ـَ ُض 

ـَ ا ُبُد ُظَزْيَر اْب ًْ َٕ  َّْٚ ـُ ُبُدوَن؟ َؿُٚفقا:  ًْ ُْْتْؿ َت ـْ هللـُ ُُ َذْبُتْؿ، ََلْ َي ـَ ُٚل:  ََ ُٔ ٌٜ َوَٓ  هلل، َؾ َصِٚحَب

ُبقا، ُٚل: اْذَ ََ ُٔ ََْٔٚ، َؾ
َِ ِريُد َأْن َتْس ُٕ ََّْؿ، ُثؿَّ  َوَفٌد، َؾاَم ُتِريُدوَن؟ َؿُٚفقا:  َٓ ََٔتَسَٚؿُىقَن يِف َج َؾ

ـَ ا ُبُد ادَِسَٔح اْب ًْ َٕ  َّْٚ ـُ َُقُفقَن:  َٔ ُبُدوَن؟ َؾ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ُٚل فََِِّْهَٚرى: َمٚ  ََ ُٚل: هللُي ََ ُٔ ، َؾ

ـْ  ُُ َذْبُتْؿ، ََلْ َي َٔ  هللـَ َِ ِريُد َأْن َتْس ُٕ قُفقَن:  َُ َٔ ، َوَٓ َوَفٌد، َؾاَم ُتِريُدوَن؟ َؾ ٌٜ ُٚل: َصِٚحَب ََ ُٔ َْٚ، َؾ

ُبُد ا ًْ َٚن َي ـَ ـْ  ََك َم ََّْؿ، َحتَّك َيْب َٓ ََٔتَسَٚؿُىقَن يِف َج ُبقا َؾ ُٚل  هللاْذَ ََ ُٔ ـْ َبرٍّ َأْو َؾِٚجٍر، َؾ ِم

ِْٔف  ـُ َأْحَقُج ِمَّْٚ إَِف ْح َٕ َُقُفقَن: َؾَٚرْؿَُْٚهْؿ، َو َٔ َٛ افَُّْٚس؟ َؾ ْؿ َوَؿْد َذَه ُُ بُِس ْؿ: َمٚ َُيْ َْلُ

َْٔقَم،  َْٚ، اف َْْتيُِر َربَّ َٕ اَم  َّٕ ُبُدوَن، َوإِ ًْ قا َي ُٕ ٚ ـَ ؾُّ َؿْقٍم باَِم  ـُ َِْحْؼ  َٔ
َْٚ ُمَِْٚدًيٚ ُيَِْٚدي: فِ ًْ

ِّ ٚ َش َّٕ َوإِ

 ٚ َٕ َُقُل: َأ َٔ ٍة، َؾ َل َمرَّ ٚ َأوَّ َٓ ُؿ اجَلبَُّٚر يِف ُصقَرٍة َؽْرِ ُصقَرتِِف افَّتِل َرَأْوُه ؾِٔ ِٓ ْٖتِٔ َٔ َؿَٚل: َؾ

 َٔ ْؿ، َؾ ُُ ٌٜ َربُّ َُْْٔف آَي ْؿ َوَب ُُ َْْٔ َُقُل: َهْؾ َب َٔ َُٔٚء، َؾ بِ ْٕ َّٓ إَ ُف إِ ُّ ِِّ َُ َْٚ، َؾََل ُي َٝ َربُّ ْٕ َُقُفقَن: َأ

ـْ  ََك َم ، َوَيْب ـٍ ِم ْٗ ؾُّ ُم ـُ َْٔسُجُد َفُف  ـْ َشِٚؿِف، َؾ ِنُػ َظ ُْ َٔ ُٚق، َؾ َُقُفقَن: افسَّ َٔ ُف؟ َؾ َٕ ِرُؾق ًْ َت

َٚن َيْسُجُد  ّْ  هللـَ ٚ َواِحًدا، ُثؿَّ ِرَيًٚء َوُش ًَ ُرُه َضَب ْٓ قُد َط ًُ َٔ ْٔاَم َيْسُجَد، َؾ ـَ  ُٛ َْٔذَه ، َؾ ًٜ ًَ

َّْؿَ  َٓ َرْي َج ْٓ ُؾ َبْغَ َط ًَ ُْٔج ْسِ َؾ َتك بِٚجْلَ ْٗ ؟ ىَموَل: هلل، ىُمْؾـَو: َيو َرؾُمقَل اشُي ، َوَمو اجلَْنُ

ٌٜ مُ » َُ ، َوَحَس ُٛ ََلفِٔ ـَ ِْٔف َخَىٚضُِٔػ َو َِ ، َظ ٌٜ ٌٜ َمِزفَّ ُٚء، َمْدَحَو ٍَ ْٔ ََ ٌٜ ُظ ـَ ٚ َصْق ٌٜ َْلَ َىَح ِْ ٍَ

يِح،  ٚفرِّ ـَ ِق َو ْٚفَزْ ـَ ٚفىَّْرِف َو ـَ  ٚ َٓ ْٔ َِ ـُ َظ ِم ْٗ َداُن، ادُ ًْ ٚ: افسَّ ُٚل َْلَ ََ قُن بَِْْجٍد، ُي ُُ َت
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ََّْؿ، َٓ ِٚر َج َٕ ُدوٌس يِف  ُْ ٍٚج ََمُْدوٌش، َوَم َٕ ٌؿ، َو َِّ ِٚب، َؾٍَْٚج ُمَس ـَ ِْٔؾ َوافرِّ ََٖجِٚويِد اَْل ـَ  َو

ْؿ  ُُ َ َف ، َؿْد َتَبغَّ ََْٚصَدًة يِف اَْلؼِّ ََٖصدَّ ِِل ُم ُتْؿ بِ ْٕ ُٛ َشْحًبٚ، َؾاَم َأ رَّ آِخُرُهْؿ ُيْسَح ُّ َحتَّك َي

 َْٚ َُقُفقَن: َربَّ َجْقا، يِف إِْخَقاِْنِْؿ، َي َٕ ُْؿ َؿْد  َجبَِّٚر، َوإَِذا َرَأْوا َأْنَّ ِْ ـِ َيْقَمئٍِذ فِ ِم ْٗ ـَ ادُ ِم

ـَ   ،َْٚ ُٕ َُقُل اإِْخَقا َٔ َْٚ، َؾ ًَ ُِقَن َم َّ ًْ َْٚ، َوَي ًَ َْٚ، َوَيُهقُمقَن َم ًَ ُِّقَن َم ُٕقا ُيَه َٚػ:  هللٚ ًَ َت

ُم ا َْٖخِرُجقُه، َوُُيَرِّ ـْ إِياَمٍن َؾ َٚل ِديٍَْٚر ِم ََ بِِف ِمْث ِْ ـْ َوَجْدُتْؿ يِف َؿ َّ ُصَقَرُهْؿ  هللاْذَهُبقا، َؾ

 ُٓ ُو ًْ ُْٖتقَْنُْؿ َوَب َٔ ِْٔف، َظَذ افَِّْٚر، َؾ َْٕهِٚف َشَٚؿ ْؿ َؿْد َؽَٚب يِف افَِّْٚر إَِػ َؿَدِمِف، َوإَِػ َأ

َٚل  ََ بِِف ِمْث ِْ ـْ َوَجْدُتْؿ يِف َؿ َّ َُقُل: اْذَهُبقا َؾ َٔ ًُقُدوَن، َؾ ـْ َظَرُؾقا، ُثؿَّ َي ُْٔخِرُجقَن َم َؾ

ًُقُدو ـْ َظَرُؾقا، ُثؿَّ َي ُْٔخِرُجقَن َم َْٖخِرُجقُه، َؾ ـْ ِْٕهِػ ِديٍَْٚر َؾ َّ َُقُل: اْذَهُبقا َؾ َٔ َن، َؾ

ـْ َظَرُؾقا ُْٔخِرُجقَن َم َْٖخِرُجقُه، َؾ ـْ إِياَمٍن َؾ ٍة ِم َٚل َذرَّ ََ بِِف ِمْث ِْ ىَموَل َأسُمق  .شَوَجْدُتْؿ يِف َؿ

ىُمقِِن وَموىْمَرُءوا:   يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱّٰؾَمِعقٍد: وَمنِْن مَلْ شُمَصدِّ
ُّٔ »، [40]اًمـًوء:   ِّ رت ُع افَّْبِ ٍَ َْٔن َُقُل اجَلبَُّٚر: َؾ َٔ ِمُْقَن، َؾ ْٗ ُٜ َوادُ َُ قَن َوادَََلئِ

ْقَن يِف َْنٍَر  ََ ِْ ُٔ ُْٔخِرُج َأْؿَقاًمٚ َؿْد اْمُتِحُنقا، َؾ ـَ افَِّْٚر، َؾ ًٜ ِم بُِض َؿْبَو َْ َٔ َٚظتِل، َؾ ٍَ ْٝ َص َٔ
َِ َب

َْْٔبُُتقَن يِف َحٚؾَ  َِٔٚة، َؾ ُٚل َفُف: َمُٚء اَْل ََ ، ُي ِٜ
َْٖؾَقاِه اجَلَّْ ِْٔؾ، بِ ُٜ يِف َُحِِٔؾ افسَّ ُٝ اِْلبَّ اَم َتُْْب ـَ ِْٔف  َت

 ٚ َٓ ِس ِمْْ ّْ َٚن إَِػ افنَّ ـَ َجَرِة، َؾاَم  ِٛ افنَّ ْخَرِة، َوإَِػ َجِٕٚ ِٛ افهَّ قَهٚ إَِػ َجِٕٚ ُّ َؿْد َرَأْيُت

 ُ َْٖنَّ ـَ َْٔخُرُجقَن  ََٔض، َؾ َٚن َأْب ـَ ٚ إَِػ افيِّؾِّ  َٓ َٚن ِمْْ ـَ ، َوَمٚ  َٚن َأْخََضَ ُؾ ـَ ًَ ُْٔج ، َؾ ُٗ ُف ْٗ ُِّ ُؿ اف

 ، ـِ ُْحَ ُٚء افرَّ ََ َِٓء ُظَت ُٗ : َه ِٜ
َُقُل َأْهُؾ اجَلَّْ َٔ ، َؾ َٜ ُِقَن اجَلَّْ َْٔدُخ يِف ِرَؿَِٚبُِؿ اَْلَقاتُِٔؿ، َؾ

ْؿ َمٚ َرَأْيتُ  ُُ ْؿ: َف ُٚل َْلُ ََ ُٔ ُمقُه، َؾ ُِقُه، َوَٓ َخْرٍ َؿدَّ ِّ ٍؾ َظ َّ ْرِ َظ ٌَ َٜ بِ ُؿ اجَلَّْ ُٓ َِ ُف َأْدَخ َِ ْؿ َوِمْث

فُ  ًَ  (.373 - 3/367، وأظمرضمف مًؾؿ )شَم

 هللثه قال زمحُ ا: 

ـُ ِمـَْفوٍل، وُج سْم ... وؾموق طمديٌ أكس ذم اًمشػوقمي، وقمؾَّؼف يمام شمرى، َوىَموَل طَمجَّ

 .شاًمرىموق»وىمد وصؾف ذم مقوع آظمر ذم يمتوب 



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     91

 

 (:418 - 417/ ص 11)ج  هللقال زمحُ ا 

صَمـَ  ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم ـْ َأَكٍس طَمدَّ ـْ ىَمَتوَدَة، قَم ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل و َأسُمق قَمَقاَكَي، قَم

ُع ا»:  هللا َّ َْٚ َظَذ  هللََيْ ًْ ٍَ َُقُفقَن: َفِق اْشَتْن َٔ ، َؾ ِٜ ََٔٚم
َِ افََّْٚس َيْقَم اف

َٝ افَِّذي َخ  ْٕ َُقُفقَن: َأ َٔ ُْٖتقَن آَدَم َؾ َٔ َِْٕٚٚ، َؾ َُ ـْ َم َْٚ َحتَّك ُيِرَُيَْٚ ِم َؽ اَربِّ ََ َخ  هللَِ ٍَ َٕ َِٔدِه، َو بِ

 ُٝ َُقُل: َفْس َٔ َْٚ. َؾ ْع َفَْٚ ِظَْْد َربِّ ٍَ َٜ َؾَسَجُدوا َفَؽ، َؾْٚص َُ ـْ ُروِحِف، َوَأَمَر ادَََلئِ ؾَِٔؽ ِم

َثُف ا ًَ َل َرُشقٍل َب ُٕقًحٚ، َأوَّ َُقُل: اْئُتقا  ُر َخىَِٔئَتُف، َوَي ـُ ْؿ، َوَيْذ ـُ َُ هللُهَْٚ َٔ ُف َؾ َٕ ُْٖتق َٔ قُل: ، َؾ

َذُه ا َ ُر َخىَِٔئَتُف، اْئُتقا إِْبَراِهَٔؿ افَِّذي اَّتَّ ـُ ْؿ، َوَيْذ ـُ ُٝ ُهَْٚ َُقُل:  هللَفْس َٔ ُف َؾ َٕ ُْٖتق َٔ َخًَِِٔل، َؾ

ُف ا َّ َِّ ـَ ُر َخىَِٔئَتُف، اْئُتقا ُمقَشك افَِّذي  ـُ ْؿ، َوَيْذ ـُ ُٝ ُهَْٚ ُٝ هللَفْس َُقُل: َفْس َٔ ُف َؾ َٕ ُْٖتق َٔ ، َؾ

َْٔذ  ْؿ، َؾ ـُ ًداُهَْٚ َّّ ْؿ، اْئُتقا ُُمَ ـُ ُٝ ُهَْٚ َُقُل: َفْس َٔ ُف، َؾ َٕ ُْٖتق َٔ ُر َخىَِٔئَتُف، اْئُتقا ِظَٔسك َؾ  ـُ

 ، ِْٖذُن َظَذ َْٖشَت ُْٖتقِِّن، َؾ َٔ َر، َؾ َٖخَّ بِِف َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت ٍِ ْد ُؽ ََ َؾ

ََٔدُظِْل ُٝ َشِٚجًدا، َؾ ًْ ، َؾَِ٘ذا َرَأْيُتُف َوَؿ ُٚل ِِل: اْرَؾْع َرْأَشَؽ: َشْؾ هللَمٚ َصَٚء ا َرِبِّ ََ ، ُثؿَّ ُي

ِْل، ُثؿَّ  ُّ ِِّ ًَ ٍٔد ُي ِّ َُْٖحَُد َرِبِّ بَِتْح َْٖرَؾُع َرْأِد، َؾ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ ْع، َواْص َّ َىْف، َوُؿْؾ ُيْس ًْ ُت

ؿُ  ُٓ ُِ ـَ افَِّْٚر، َوُأْدِخ ْؿ ِم ُٓ ا، ُثؿَّ ُأْخِرُج َُٔحدُّ ِِل َحدًّ ُع َؾ ٍَ ََٖؿُع َشِٚجًدا  َأْص ، ُثؿَّ َأُظقُد َؾ َٜ اجَلَّْ

ْرآنُ  َُ ـْ َحَبَسُف اف َّٓ َم َل يِف افَِّْٚر إِ َِ ، َحتَّك َمٚ َب ِٜ
ًَ ابِ ، َأِو افرَّ ِٜ ُف يِف افثَّٚفِثَ َِ َويَموَن ىَمَتوَدُة،  .شِمْث

 .شَأْي َوضَمَى قَمَؾْقِف اخلُُؾقدُ »َيُؼقُل قِمـَْد َهَذا: 

 (.383 - 3/380ع، وأظمرضمف مًؾؿ )أظمرضمف اًمٌخوري ذم همػم مو مقو

 (:13/423تعاىل ) هللّقال البدازٖ زمحُ ا 

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ـِ  هللطَمدَّ ـْ َصوًمٍِح، قَم صَمـَو َأِِّب، قَم ل، طَمدَّ صَمـِل قَمؿِّ ـِ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ ـُ ؾَمْعِد سْم سْم

ـُ َموًمٍِؽ: َأنَّ َرؾُمقَل ا صَمـِل َأَكُس سْم ـِ ؿِمَفوٍب، ىَموَل: طَمدَّ   هللاسْم
ٌٍَّي َوىَموَل هَلُْؿ:  ُقا ا»َأْرؾَمَؾ إمَِم إَْكَصوِر، وَمَجَؿَعُفْؿ ذِم ىُم ََ ِْ وا َحتَّك َت َوَرُشقَفُف،  هللاْصِزُ

 (.714 - 1/711. أظمرضمف مًؾؿ )شَؾِِّ٘نِّ َظَذ اَْلْقضِ 
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ـْ ؾُمؾَ  ، قَم ٍٍ ـِ ضُمَرْي ـِ اسْم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ ًُ سْم صَمـِل صَموسمِ ْقاَمَن إطَْمَقِل، طَمدَّ

ٌَّوٍس  ـِ قَم ـِ اسْم ـْ ـَموُوٍس، قَم ِلُّ قَم إَِذا  ، ىَموَل: يَموَن اًمـٌَّ

ْقِؾ ىَموَل:  ـَ اًمؾَّ َد ِم َقاِت َوإَْرِض، َوَفَؽ فِٓا»هَتَجَّ َّ ُِّٔؿ افسَّ َٝ َؿ ْٕ ُد َأ ّْ َْٚ َفَؽ اَْل ؿَّ َربَّ

ـْ ؾِٔ َقاِت َوإَْرِض َوَم َّ َٝ َربُّ افسَّ ْٕ ُد َأ ّْ َقاِت اَْل َّ ُٕقُر افسَّ  َٝ ْٕ ُد َأ ّْ ، َوَفَؽ اَْل َـّ ِٓ

 ، ُٚؤَك اَْلؼُّ ََ ، َوفِ ، َوَوْظُدَك اَْلؼُّ ، َوَؿْقُفَؽ اَْلؼُّ َٝ اَْلؼُّ ْٕ ، َأ َـّ ِٓ ـْ ؾِٔ َوإَْرِض َوَم

، ا ُٜ َحؼي َٚظ ، َوافسَّ ، َوافَُّْٚر َحؼي ُٜ َحؼي ، َوظَ فَِٓواجَلَّْ ُٝ ، َوبَِؽ آَمْْ ُٝ ّْ َِ َْٔؽ ؿَّ َفَؽ َأْش َِ

ْرُت،  ُٝ َوَمٚ َأخَّ ْم ْر ِِل َمٚ َؿدَّ ٍِ ، َؾْٚؽ ُٝ ّْ ـَ ، َوبَِؽ َحٚ ُٝ ّْ َْٔؽ َخَٚص ، َوإَِف ُٝ ِْ َـّ َتَق

 َٝ ْٕ َّٓ َأ ُؿ بِِف ِمِّْل، َٓ إَِفَف إِ َِ َٝ َأْظ ْٕ ، َوَمٚ َأ ُٝ ْْ َِ ْرُت َوَأْظ .. أظمرضمف مًؾؿ .،شَوَأَْسَ

(3/411 - 411.) 

ـُ ُمقؾَمك، طَم  صَمـَو ُيقؾُمُػ سْم ـْ طَمدَّ ـْ ظَمْقَثَؿَي، قَم صَمـِل إقَْمَؿُش، قَم صَمـَو َأسُمق ُأؾَموَمَي، طَمدَّ دَّ

ـِ طَموشمٍِؿ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َّٓ »:  هللقَمِديِّ سْم ـْ َأَحٍد إِ ْؿ ِم ُُ َمٚ ِمْْ

ُجُبفُ  َُْْٔف ُتْرُُجٌَٚن، َوَٓ ِحَجٌٚب َُيْ َُْْٔف َوَب َْٔس َب ُف، َف ُف َربُّ ُّ ِِّ َُ ُٔ  . أظمرضمف مًؾؿشَش

ُف ا»(، وًمػظف: 704 - 1/701) ُّ ِِّ َُ ُٔ َّٓ َش ـْ َأَحٍد إِ ْؿ ِم ُُ َُْْٔف هللَمٚ ِمْْ َُْْٔف َوَب َْٔس َب ، َف

َّٓ َمٚ َؿدَّ  ََٖم ِمُْْف َؾََل َيَرى إِ َم، َوَيُْْيُر َأْص َّٓ َمٚ َؿدَّ ـَ ِمُْْف َؾََل َيَرى إِ َّ َُْْٔيُر َأْي َم، ُتْرُُجٌَٚن، َؾ

قا افََّْٚر َوَفْق بِِنؼِّ َِتَْرةٍ َوَيُْْيُر َبْغَ َيَد  َُ ِف، َؾٚتَّ ِٓ َٚء َوْج ََ ِْ َّٓ افََّْٚر تِ  .شْيِف َؾََل َيَرى إِ

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو قَمكِمُّ سْم ـْ هللطَمدَّ ـْ َأِِّب قِمْؿَراَن، قَم َؿِد، قَم ٌِْد اًمصَّ ـُ قَم ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم ، طَمدَّ

ٌِْد ا ـِ قَم ـِ ىَمْقٍس، هللَأِِّب سَمْؽِر سْم ِلِّ  سْم ـِ اًمـٌَّ ـْ َأسمِقِف، قَم َجََّْتِٚن »ىَموَل:  قَم

ْقِم َوَبْغَ  ََ اَم، َوَمٚ َبْغَ اف ِٓ اَم َوَمٚ ؾِٔ ُٓ َُٔت
، إِٓ ٍٛ ـْ َذَه اَم، َوَجََّْتِٚن ِم ِٓ اَم َوَمٚ ؾِٔ ُٓ َُٔت

، إِٓ ٍٜ ـْ ؾِوَّ  ِم

ِف يِف  ِٓ َّٓ ِرَداُء افُِْزِ َظَذ َوْج ِْؿ إِ ِٜ َظْدنٍ َأْن َيُْْيُروا إَِػ َرَبِّ  .شَجَّْ

ٌُْد اعمَؾِِؽ  صَمـَو قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، طَمدَّ ، طَمدَّ صَمـَو احلَُؿْقِديُّ ، َوضَموِمُع  [311]ص:طَمدَّ ـُ َأقْملَمَ سْم

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َأِِّب َواِئٍؾ، قَم ـُ َأِِّب َراؿِمٍد، قَم  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللسْم
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 :« َٔ ـِ اْؿَتَىَع َمَٚل اْمِرٍئ ُمْسٍِِؿ بِ َل اَم َِ ، َف ٍٜ ِٚذَب ـَ ٍغ  ِْٔف  هللِّ َِ َوُهَق َظ

ٌُْد ا شَؽْوَبٚنُ  ـْ يمَِتوِب  هلل: صُمؿَّ ىَمَرَأ َرؾُمقُل اهللىَموَل قَم ، ِمْصَداىَمُف ِم

  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ٱّٰضَمؾَّ ِذيْمُرُه:  هللا

 .أَييَ  [77]آل قمؿران:   ِّ هل مل خل حل جل مك لك

ٌُْد ا صَمـَو قَم ٍد، هللطَمدَّ ـُ حُمَؿَّ ـْ َأِِّب  سْم ـْ َأِِّب َصوًمٍِح، قَم ـْ قَمْؿٍرو، قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ُؿ ا»، ىَموَل: ُهَرْيَرَة، قَم ُٓ ُّ ِِّ َُ ٌٜ َٓ ُي ِٜ َوَٓ  هللَثََلَث ََٔٚم
َِ َيْقَم اف

َّٚ َأظْ  َثَر َِم ـْ ٚ َأ ْد َأْظَىك َِبَ ََ ٍٜ َف
ًَ ِْ ََِػ َظَذ ِش ْؿ: َرُجٌؾ َح ِٓ ْٔ ِٚذٌب، َيُْْيُر إَِف ـَ َىك َوُهَق 

ٚ َمَٚل اْمِرٍئ ُمْسٍِِؿ، َوَرُجٌؾ َمََْع  َتىَِع َِبَ َْ َٔ
ْكِ فِ ًَ َد اف ًْ ٍٜ َب ِٚذَب ـَ ٍغ  ِّ ََِػ َظَذ َي َوَرُجٌؾ َح

قُل ا َُ َٔ ْؾ  هللَؾْوَؾ َمٍٚء َؾ َّ ًْ ْ َت َٝ َؾْوَؾ َمٚ ََل ًْ اَم َمَْ ـَ َؽ َؾْوِع  ًُ َْٔقَم َأْمَْ : اف
ِٜ ََٔٚم

َِ َيْقَم اف

 .شكَ َيَدا

ـِ  ـِ اسْم ٍد، قَم ـْ حُمَؿَّ صَمـَو َأيُّقُب، قَم وِب، طَمدَّ ٌُْد اًمَقهَّ صَمـَو قَم ـُ اعُمَثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب سَمْؽَرَة، قَم َمُٚن َؿْد اْشَتَداَر »، ىَموَل: َأِِّب سَمْؽَرَة، قَم افزَّ

َؼ ا َِ َْٔئتِِف َيْقَم َخ َٓ َقاِت  هللـَ َّ ٌٜ ُحُرٌم،  افسَّ ًَ ٚ َأْرَب َٓ ًرا: ِمْْ ْٓ ُٜ اْثَْٚ َظَؼَ َص َْ َوإَْرَض، افسَّ

ُٛ ُمََضَ افَِّذي َبْغَ ُُجََٚدى  ُم، َوَرَج ، َوادَُحرَّ ِٜ
َدِة، َوُذو اَْلجَّ ًْ ََ ٌَٔٚت، ُذو اف

َثََلٌث ُمَتَقافِ

ٍر َهَذا؟ ْٓ َبَٚن، َأيُّ َص ًْ قِف َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ،  هلل، ىُمْؾـَو: اشَوَص ؿِّ ًَ ُف ُي ًَ طَمتَّك فَمـَـَّو َأكَّ َؽ ًَ وَم

ِٜ؟»سمَِغػْمِ اؾْمِؿِف، ىَموَل: 
َْٔس َذا اَْلجَّ ٍد َهَذا؟»، ىُمْؾـَو: سَمغَم، ىَموَل: شَأَف َِ  هلل، ىُمْؾـَو: اشَأيُّ َب

قِف سمَِغػْمِ اؾْمِؿِف، ىَموَل:  ؿِّ ًَ ُف ؾَمُق ًَ طَمتَّك فَمـَـَّو َأكَّ َؽ ًَ ْٔ »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، وَم َدَة؟َأَف ِْ ، شَس افَب

َٖيُّ َيْقٍم َهَذا؟»ىُمْؾـَو: سَمغَم، ىَموَل:  ًَ طَمتَّك فَمـَـَّو َأكَُّف  هلل، ىُمْؾـَو: اشَؾ َؽ ًَ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، وَم

قِف سمَِغػْمِ اؾْمِؿِف، ىَموَل:  ؿِّ ًَ َْٔس َيْقَم افَّْْحِر؟»ؾَمُق ْؿ »، ىُمْؾـَو: سَمغَم، ىَموَل: شَأَف ـُ َؾِ٘نَّ ِدَمَٚء

ْؿ َوَأْمَقافَ  ٌُُف ىَموَل:  -ُُ
ًِ ٌد َوَأطْم ؿْ ىَموَل حُمَؿَّ ُُ ْؿ  - َوَأْظَراَض ُُ ِٜ َيْقِم ُحْرَم ـَ ْؿ َحَراٌم،  ُُ ْٔ َِ َظ

ْؿ، َأَٓ  ُُ ـْ َأْظاَمفِ ْؿ َظ ُُ َُٖف َْٔس ْؿ َؾ ُُ ْقَن َربَّ ََ ِْ ْؿ َهَذا، َوَشَت ـُ ِر ْٓ ْؿ َهَذا، يِف َص ـُ ِد َِ َهَذا، يِف َب
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، ًٓ ًِْدي ُضَلَّ قا َب ًُ ِٚهُد  َؾََل َتْرِج ُْٔبِِِغ افنَّ
ًٍْض، َأَٓ فِ ْؿ ِرَؿَٚب َب ُُ ُو ًْ ُب َب َيَْضِ

فُ  ًَ
ِّ ـْ َش ًِْض َم ـْ َب قَن َأْوَظك َفُف ِم ُُ ُف َأْن َي ٌُ ُِ ـْ َيْب ًَْض َم ًَؾَّ َب َِ ، َؾ َٛ

ٚئِ ٌَ وَمَؽوَن  -، شاف

ِلُّ  ٌد إَِذا َذيَمَرُه ىَموَل: َصَدَق اًمـٌَّ َِّ »، صُمؿَّ ىَموَل: - حُمَؿَّ ُٝ َأَٓ َهْؾ َب ٌْ

 ُٝ ٌْ َِّ  .شَأَٓ َهْؾ َب

 احلٔل»( مً كتاب 12/348) هللّقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا»: 

 سموب: اطمتقول اًمعومؾ ًمقفدي ًمف:

ـْ َأِِّب مُحَْقٍد  ـْ َأسمِقِف، قَم ـْ ِهَشوٍم، قَم صَمـَو َأسُمق ُأؾَموَمَي، قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ ٌَْقُد سْم صَمـَو قُم طَمدَّ

، ىَموَل: اؾْم  وقِمِديِّ ًَّ َرضُماًل قَمغَم َصَدىَموِت سَمـِل   هللَتْعَؿَؾ َرؾُمقُل ااًم

ٌي. وَمَؼوَل  ٌَُف، ىَموَل: َهَذا َموًُمُؽْؿ َوَهَذا َهِديَّ ْتٌِقَِّي، وَمَؾامَّ ضَموَء طَموؾَم ـَ اًمؾُّ ؾُمَؾْقٍؿ، ُيْدقَمك اسْم

ََٔؽ »:  هللَرؾُمقُل ا
ْٖتِ َؽ، َحتَّك َت ِٝ َأبَِٔؽ َوُأمِّ

ْٔ َٝ يِف َب ْس َِ َلَّ َج َٓ َؾ

َٝ َصِٚدًؿٚهَ  ْْ ـُ ُتَؽ إِْن  ٌَـَو، وَمَحِؿَد ا شِديَّ ُد، َؾِِّ٘نِّ »َوَأصْمـَك قَمَؾْقِف، صُمؿَّ ىَموَل:  هللصُمؿَّ ظَمَط ًْ ٚ َب َأمَّ

ِِّن ا َّٓ َّٚ َو ِؾ َِم َّ ًَ ْؿ َظَذ اف ُُ ُجَؾ ِمْْ ُؾ افرَّ ِّ
ًْ ْؿ َوَهَذا هللَأْشَت ُُ َُقُل: َهَذا َمُٚف َٔ ِِْٖت َؾ

َٔ ، َؾ

 ْٝ ٌٜ ُأْهِدَي ُتُف، َوا َهِديَّ َُٔف َهِديَّ
ْٖتِ ِف َحتَّك َت ِٝ َأبِِٔف َوُأمِّ

ْٔ ََِس يِف َب ُْٖخُذ َأَحٌد  هللِِل، َأَؾََل َج َٓ َي

َل ا َِ َّٓ َف ِف إِ َِّ ْرِ َح ٌَ ًْٔئٚ بِ ْؿ َص ُُ َل ا هللِمْْ َِ ْؿ َف ُُ َـّ َأَحًدا ِمْْ ، َؾَْلَْظِرَؾ ِٜ ََٔٚم
َِ ُف َيْقَم اف ُِ ِّ

 هللَُيْ

ًًِرا فَ  ُؾ َب ِّ
رُ َُيْ ًَ ْٔ ٚ ُخَقاٌر، َأْو َصًٚة َت َرًة َْلَ ََ صُمؿَّ َروَمَع َيَدُه طَمتَّك ُرِئَل سَمَقوُض  شُف ُرَؽٌٚء، َأْو َب

ُٝ فِٓا»إسِْمطِِف، َيُؼقُل:  ٌْ َِّ  .سَمٍْمَ قَمْقـِل َوؾَمْؿَع ُأُذِِن  شؿَّ َهْؾ َب

 (.3464 - 4/3461وأظمرضمف مًؾؿ )

 (:1/102تعاىل ) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا 

ـُ طَم  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وٍر، ىَموًُمقا: طَمدَّ ـُ سَمشَّ ـُ اعْمَُثـَّك، َواسْم ُد سْم ٌََي، َوحُمَؿَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم  دَّ

ـْ َأِِّب  ، قَم ـِ احْلُرِّ ـْ ظَمَرؿَمَي سْم ـْ َأِِّب ُزْرقَمَي، قَم ـِ ُمْدِرٍك، قَم ـْ قَمكِمِّ سْم ٌََي، قَم ـْ ؿُمْع ضَمْعَػٍر، قَم
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ـِ اًمـَّ  ، قَم ُؿ ا»ىَموَل:  ٌِلِّ َذرٍّ ُٓ ُّ ِِّ َُ َٓ ُي  ٌٜ َٓ  هللَثََلَث ، َو ِٜ ََٔٚم
َِ َيْقَم اْف

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ْؿ َوَْلُ ِٓ ٔ ِـّ َٓ ُيَز ْؿ َو ِٓ ْٔ  هللىَموَل: وَمَؼَرَأَهو َرؾُمقُل ا شَيُْْيُر إَِف

  ـْ ُهْؿ َيو َرؾُمقَل وا، َم : ظَموسُمقا َوظَمِنُ صَماَلَث ِمَراًرا، ىَموَل َأسُمق َذرٍّ

ِٚذِب »؟ ىَموَل: هللا َُ ِِِػ اْف َتُف بِْْٚلَ ًَ ِْ ُؼ ِش ٍِّ  .شادُْْسبُِؾ، َوادََُّْْٚن، َوادَُْْ

  (:186/ص 1)ج  «الطي٘»قال اإلماو أمحد بً عنسّ الصَري بابً أبٕ عاصه يف 

ٌٍَس، قمَ  ـِ طَمْؾ ـِ اسْم ـِ ُمَفوضِمٍر، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـُ قُمْثاَمَن، صمـو َأِِّب، قَم ـْ ُأمِّ صمـو قَمْؿُرو سْم

ٌَْقٍد، يَموَن َيُؼقُل:  ـَ قُم ، َأنَّ وَمَضوًَمَي سْم
ِ
ْرَداء َوِٚء، فِٓا»اًمدَّ ََ َد اْف ًْ َضٚ َب َُٖفَؽ افرِّ ؿَّ إِِّنِّ َأْش

اٍء  ـْ َؽْرِ ََضَّ ٚئَِؽ ِم ََ ْقَق إَِػ فِ َؽ، َوافنَّ ِٓ َة افََّْيِر يِف َوْج َد ادَْْقِت، َوَفذَّ ًْ ِْٔش َب ًَ َوَبْرَد اْف

ٍة وَ  ٍٜ ُمَِضَّ َِّ ٍٜ ُمِو   .شَٓ ؾِْتَْ

ِلُّ  َو َدقَمَقاٌت يَموَن َيْدقُمق ِِبَو اًمـٌَّ  .َوَزقَمَؿ َأّنَّ

هذا طمديٌ صحقح، وأسمق قمؿرو سمـ قمثامن هق قمثامن سمـ  قال أبْ عبد السمحً:

 ؾمعقد سمـ يمثػم احلؿيص، واسمـ طمؾٌس هق يقكس سمـ مقنة سمـ طمؾٌس.

 (.3/419) شاجلومع اًمصحقح»اكظر: 
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 هللقال ا : ّٰحمخم جم هل  مل خل حل جل مك لك ٱ ِّ  

 .[1]وموـمر: 

  ّقال: ّٰام يل ىل مل يك مكىك لك اك  يق  ٱ 
 .]اًمزمر[  ِّمم

  ّقال: ّٰحن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ٱ  

 .]إكعوم[  ِّ يه ىه مه جه ين ىن خنمن

 :ُاًمرقمد[  ِّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱّٰ ّقال ضبخاى[. 

 :ُيف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ٱّٰ ّقال ضبخاى 
 .]هموومر[  ِّ يق  ىق

 :ُ[14]احلنم:   ِّ خضمض حض جض مص خص ٱّٰ ّقال ضبخاى. 

  ّقال هت مت ٱّٰ :طمويمًقو قمـ إسمراهقؿ إذ يؼقل ٕسمقف وىمقمف 
 .[اًمصووموت]  ِّ مج حج مث

 :ُ[احلجر]  ِّ جخ مح جح  مج حج مث ٱّٰ ّقال ضبخاى. 

واحلٍم هوهـو مًتػود مـ وؿػم اًمػصؾ، ومـ دظمقل إًمػ واًمالم قمغم 

 اخلالق.

  ّقال :جي ٰه مه ٱّٰ ذم سمقون احلقار سملم مقؾمك وومرقمقن 
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 .[ـمف]  ِّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي

  ّقال: ّٰ[اًمػرىمون]  ِّ  خف حف جف مغ جغ مع ٱ. 

  ّقال: ّٰمم حمخم جم يل ىل مل خل ٱ 
 حي جي  ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم
ٍّ ]  ِّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  .[احل

 :ُٰى ٰذٰر يي  ىي مي خي حي جي ٱّٰ ّقال ضبخاى ٌّ ٍّ 
 .[اًمتغوسمـ]  ِّ ُّ َّ

 :ُ[اًمؼؿر]  ِّ  هئ مئ هي مي خي حي ٱّٰ ّقال ضبخاى. 

 :ُ[اًمػؾؼ]  ِّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱّٰ ّقال ضبخاى. 

 (:13/265) هللقال البدازٖ زمحُ ا 

ٌِْد ا ـْ قَم صَمـَو َوْرىَموُء، قَم ٌَوسَمُي، طَمدَّ صَمـَو ؿَم ٌَّوٍح، طَمدَّ ـُ َص ـُ سْم ًَ صَمـَو احَل ٌِْد  هللطَمدَّ ـِ قَم سْم

مْحَ  ـَ َموًمٍِؽ، َيُؼقُل: ىَموَل َرؾُمقُل ااًمرَّ ًُ َأَكَس سْم ، ؾَمِؿْع ـْ »:  هللـِ َف

َُقُفقا: َهَذا ا َح افَُّْٚس َيَتَسَٚءُفقَن َحتَّك َي َؼ ا هللَيْزَ َِ ـْ َخ َّ ٍء، َؾ ؾِّ َرْ ـُ  .شهللَخٚفُِؼ 

 (:13/393) هللقال البدازٖ زمحُ ا 

َكو ؿُمعَ  صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة: طَمدَّ ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم صَمـَو َأسُمق اًمزِّ ْقٌى، طَمدَّ

ُٚء  هللَيُد ا»، ىَموَل:  هللَأنَّ َرؾُمقَل ا ، َشحَّ ٌٜ ََ ٍَ َٕ  ٚ َٓ ُٔو ٌِ َمْْلَى َٓ َي

َقاِت َوإَْرَض، ؾَ  َّ َؼ افسَّ َِ َؼ ُمُْْذ َخ ٍَ ْٕ َٚر، َوَؿَٚل: َأَرَأْيتُْؿ َمٚ َأ َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ ٌِْض َمٚ اف ُف ََلْ َي َّٕ ِ٘

ُض َوَيْرَؾعُ  ٍِ َِٔدِه إُْخَرى ادَِٔزاُن، ََيْ  .شيِف َيِدِه، َوَؿَٚل: َظْرُصُف َظَذ اَدِٚء، َوبِ
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 (:2/455) هللقال اإلماو أبْ داّد زمحُ ا 

صَموُهْؿ ىمَ  ـَ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ـَ ُزَرْيٍع، َوحَيَْقك سْم ٌد، َأنَّ َيِزيَد سْم دَّ ًَ صَمـَو ُم صَمـَو قَمْقٌف، طَمدَّ : طَمدَّ َٓ و

، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل  ؿَْمَعِريُّ ْٕ صَمـَو َأسُمق ُمقؾَمك ا ، ىَموَل: طَمدَّ ـُ ُزَهػْمٍ وَمُي سْم ًَ صَمـَو ىَم ىَموَل: طَمدَّ

َْرِض،  هللإِنَّ ا»:  هللا ْٕ ـْ َُجِِٔع ا ٚ ِم َٓ ٍٜ َؿَبَو ـْ َؿْبَو َؼ آَدَم ِم َِ َخ

َرْ  ْٕ َْشَقُد، َوَبْغَ َؾَجَٚء َبُْق آَدَم َظَذ َؿْدِر ا ْٕ َُٔض، َوا َْب ْٕ َُْحَُر، َوا ْٕ ُؿ ا ُٓ ِض: َجَٚء ِمْْ

 ُٛ ِّٔ ، َوافىَّ ُٞ بِٔ ْزُن، َواْْلَ ُؾ، َواْْلَ ْٓ ٌِ حَيَْقك ،شَذفَِؽ، َوافسَّ  شَوَبْغَ َذفَِؽ » ،َزاَد ذِم طَمِدي

ٌِ َيِزيدَ  ٌَوُر ذِم طَمِدي ظْم  .َواإْلِ

ي سمـ زهػم، وىمد وصّمؼف اسمـ هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ ىمًوم

 .شهتذيى اًمتفذيى»ؾمعد، يمام ذم 

 (، وىمول: هذا طمديٌ طمًـ صحقح.8/190احلديٌ رواه اًمؽممذي )

  (:39)ص  «خلل أفعال العباد»قال البدازٖ يف 

 أؾًٚل افًبٚد: -

ٌِْد ا ٌَودِ هللىَموَل َأسُمق قَم و َأوْمَعوُل اًْمِع   :: وَمَلمَّ

ـُ  صَمـَو قَمكِمُّ سْم ٌِْد اوَمَؼْد طَمدَّ ـْ هللقَم صَمـَو َأسُمق َموًمٍِؽ قَم ـُ ُمَعوِوَيَي، طَمدَّ صَمـَو َمْرَواُن سْم ، طَمدَّ

ـْ طُمَذْيَػَي  ـِ طِمَراٍش، قَم ِلُّ ِرسْمِعل سْم  هللإِنَّ ا»: ، ىَموَل اًمـٌَّ

َتفُ  ًَ ؾَّ َصٍِٕٚع َوَصْْ ـُ  حج مث هت مت ٱَّٰوشَماَل سَمْعُضُفْؿ قِمـَْد َذًمَِؽ:  شَيْهَُْع 
ـَوقَموِت َوَأْهَؾَفو خَمُْؾقىَميٌ وَملَ  ،[]اًمصووموت  ِّمج  .ظْمؼَمَ َأنَّ اًمصِّ

ٌِْد ا ٌَْقَد ا هللىَموَل َأسُمق قَم ًُ قُم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ: ؾَمِؿْع ُد سْم ًُ  هللحُمَؿَّ ـَ ؾَمِعقٍد َيُؼقُل: ؾَمِؿْع سْم

ـْ َأْصَحوسمِـَو َيُؼقًُمقَن:  ًُ َأؾْمَؿُع ِم ـَ ؾَمِعقٍد َيُؼقُل: َمو ِزًْم َٚل »حَيَْقك سْم ًَ َبِٚد إِنَّ َأْؾ ًِ اْف

 ٌٜ ُِقَؿ  .شََمْ
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ٌِْد ا و اًْمُؼْرآُن  :هللىَموَل َأسُمق قَم وُِبُْؿ َويمَِتوسَمُتُفْؿ خَمُْؾقىَمٌي، وَمَلمَّ ًَ
طَمَريَموهُتُْؿ َوَأْصَقاهُتُْؿ َوايْمتِ

ُطقُر اعمَْْؽُتقُب اعْمُققَمك ذِم اًْمُؼُؾقِب وَمفُ  ًْ ًُ ذِم اعمُْْصَحِػ اعمَْ ٌَّ ُ اعْمَُث ٌَلمَّ  هللَق يَماَلُم ااعمَْْتُؾقُّ اعمُْ

  ِّزن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱّٰ: هللًَمْقَس سمَِخْؾٍؼ، ىَموَل ا
 .[49]اًمعـؽٌقت: 
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(1)

 هب خبمب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئٱّٰ : هللقال ا
 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص

 جن مم خم جمحم هل مل خل حل  مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف
 من  خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  من خن حن
 ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب
 مل يك ىك لكمك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي
 جس مخ جخ مح مججح حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
 .]اًمؼصص[  ِّ خض حض جض مص خص  مسحص خس حس

  (:500/ص 6ّقال اإلماو البدازٖ )ج 

صَمـ صَمـَو إؾِْمَحوُق  وطَمدَّ وٌم، طَمدَّ صَمـَو مَهَّ ـُ قَموِصٍؿ، طَمدَّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم ـُ إؾِْمَحوَق، طَمدَّ َأمْحَُد سْم

ٌِْد ا ـُ قَم ـُ َأِِّب قَمْؿَرَة، َأنَّ َأسَمو هللسْم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـِل قَم ُف ؾَمِؿَع ، ىَموَل: طَمدَّ صَمُف: َأكَّ ُهَرْيَرَة، طَمدَّ

                                                        
 )م( .شإمقر»ًمعؾفو  (3) 
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ِلَّ  دٌ اًمـٌَّ صَمـِل حُمَؿَّ ، ح وطَمدَّ
(1)

ٌُْد ا صَمـَو قَم َكو  هلل، طَمدَّ ، َأظْمؼَمَ
ٍ
ـُ َرضَموء سْم

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ إؾِْمَحوَق سْم وٌم، قَم ـُ َأِِّب قَمْؿَرَة، َأنَّ َأسَمو ُهَرْيَرَة هللمَهَّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ِِن قَم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ

، ُف ؾَمِؿَع َرؾُمقَل ا صَمُف: َأكَّ ًٜ يِف »، َيُؼقُل:  هللطَمدَّ إِنَّ َثََلَث

ك، َبَدا  َّ ائَِٔؾ: َأْبَرَص َوَأْؿَرَع َوَأْظ ٚ،   هللَبِْل إَِْسَ ًُ َِ ْؿ َم ِٓ ْٔ َٞ إَِف ًَ ْؿ، َؾَب ُٓ َأْن َيْبَتَِِٔ

َْٔؽ؟ َؿَٚل: َفقْ  ُّٛ إَِف ٍء َأَح َٚل: َأيُّ َرْ ََ ََٖتك إَْبَرَص، َؾ ، َؿْد َؾ ـٌ ٌد َحَس ِْ ، َوِج ـٌ ٌن َحَس

َٚل:  ََ ًدا َحَسًْٚ، َؾ ِْ ٚ َحَسًْٚ، َوِج ًٕ ُْٖظىَِل َفْق َٛ َظُْْف، َؾ َسَحُف َؾَذَه َّ َؿِذَرِِّن افَُّْٚس، َؿَٚل: َؾ

َْٔؽ؟ َؿَٚل: اإِلبُِؾ،  ُّٛ إَِف ُر، ُهَق َصؽَّ يِف َذفَِؽ: إِنَّ إَْبَرَص  -َأيُّ ادَِٚل َأَح ََ ، َأْو َؿَٚل: افَب

ُر  ََ ٚ اإِلبُِؾ، َوَؿَٚل أَخُر: افَب َٚل: -َوإَْؿَرَع، َؿَٚل َأَحُدُُهَ ََ اَء، َؾ ًٜ ُظَؼَ َٚؿ َٕ ُْٖظىَِل  ، َؾ

 ُٛ ، َوَيْذَه ـٌ ٌر َحَس ًَ َْٔؽ؟ َؿَٚل َص ُّٛ إَِف ٍء َأَح َٚل: َأيُّ َرْ ََ ٚ َوَأَتك إَْؿَرَع َؾ َٓ ُيَبَٚرُك َفَؽ ؾِٔ

َٖيُّ َظِّْل َهَذا، َؿْد َؿِذَرِِّن ا ًرا َحَسًْٚ، َؿَٚل: َؾ ًَ َٛ َوُأْظىَِل َص َسَحُف َؾَذَه َّ فَُّْٚس، َؿَٚل: َؾ

 ،ٚ َٓ َرًة َحِٚمًَل، َوَؿَٚل: ُيَبَٚرُك َفَؽ ؾِٔ ََ َْٖظَىُٚه َب ُر، َؿَٚل: َؾ ََ َْٔؽ؟ َؿَٚل: افَب ُّٛ إَِف ادَِٚل َأَح

َْٔؽ؟ َؿَٚل: ُّٛ إَِف ٍء َأَح َٚل: َأيُّ َرْ ََ ك َؾ َّ ُْٖبِكُ بِِف  هللَيُردُّ ا َوَأَتك إَْظ ي، َؾ إَِِلَّ َبَكِ

َسَحُف َؾَردَّ ا َّ َُْؿ:  هللافََّْٚس، َؿَٚل: َؾ ٌَ َْٔؽ؟ َؿَٚل اف ُّٛ إَِف َٖيُّ ادَِٚل َأَح ُه، َؿَٚل: َؾ ِْٔف َبَكَ إَِف

ـْ إِ  َذا َواٍد ِم َٚن ِْلَ َُ َٟ َهَذاِن َوَوفََّد َهَذا، َؾ
تِ ْٕ ُٖ َْٖظَىُٚه َصًٚة َوافًِدا، َؾ ـْ َؾ َذا َواٍد ِم بٍِؾ، َوِْلَ

َٚل َرُجٌؾ ِمْسٌُِغ،  ََ َْٔئتِِف، َؾ ُف َأَتك إَْبَرَص يِف ُصقَرتِِف َوَه َّٕ ـْ َؽٍَْؿ، ُثؿَّ إِ َذا َواٍد ِم ٍر، َوِْلَ ََ َب

                                                        
ًدا هذا هق اًمّذهكم، ويؼول إّكف اعمصـّػ كػًف يمام ىمقؾ ذم احلديٌ اًمذي » قال احلافظ: (3)  يؼول إّن حمؿَّ

ف ىمٌؾف، ويميد ذًمؽ أّكف روى قمـ قمٌد اهلل سمـ رضموء ذم اًمؾؼطي وقمدة مقاوع سمغػم واؾمطي ًمؽـ ضمزم سم

أسمق ذّر سملكف قمـد اعمصـػ قمـ حمؿد همػم مـًقب، قمـ قمٌد اهلل سمـ رضموء، وضمّقز أّكف اًمذهكم، وؾموىمف قمـ 

اجلقزىمل قمـ مؽل سمـ قمٌدان قمـ اًمذهكم سمطقًمف، ويمذا ضمزم أسمق كعقؿ، وؾموق مـ ـمريؼ مقؾمك سمـ 

قاء اًمعٌوس قمـ حمؿد سمـ حيقك، وؾمقليت ذم اًمتقطمقد طمديٌ آظمر أظمرضمف اًمٌخوري ِبذيـ اًمًـديـ، ؾم

 .اهـ شقمـ أِّب هريرة
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َّٓ بِٚ َْٔقَم إِ ِري، َؾََل َبََلَغ اف ٍَ ْٝ ِِبَ اِْلَبُٚل يِف َش ًَ ىَّ ََ َُٖفَؽ بِٚفَّ  هللَت ِذي َأْظَىَٚك ُثؿَّ بَِؽ، َأْش

َٚل َفُف: إِنَّ  ََ ِري، َؾ ٍَ ِْٔف يِف َش َِ ُغ َظ َِّ ًًِرا َأَتَب ، َوادََٚل، َب ـَ َد اَْلَس ِْ ، َواجِل ـَ ْقَن اَْلَس َِّ اف

َْٖظَىَٚك  ًرا َؾ َِ َذُرَك افَُّْٚس، َؾ َْ ـْ َأْبَرَص َي ُُ َِّٖنِّ َأْظِرُؾَؽ، َأََلْ َت ـَ َٚل َفُف:  ََ ثَِرٌة، َؾ ـَ َُقَق  اُْل

َك ا؟ هللا َ ِٚذًبٚ َؾَهرَّ ـَ  َٝ ْْ ـُ َٚل: إِْن  ََ ٚبٍِر، َؾ ـَ ـْ  ٚبٍِر َظ َُ ُٝ فِ ْد َوِرْث ََ َٚل: َف ََ إَِػ َمٚ  هللَؾ

ِْٔف ِمْثَؾ َمٚ  َِ َذا، َؾَردَّ َظ َٚل َفُف: ِمْثَؾ َمٚ َؿَٚل ِْلَ ََ َْٔئتِِف، َؾ ، َوَأَتك إَْؿَرَع يِف ُصقَرتِِف َوَه َٝ ْْ ـُ

ٚ ََ ِْٔف َهَذا، َؾ َِ َك اَردَّ َظ َ ِٚذًبٚ َؾَهرَّ ـَ  َٝ ْْ ـُ ك يِف  هللَل: إِْن  َّ ، َوَأَتك إَْظ َٝ ْْ ـُ إَِػ َمٚ 

ِري، َؾََل َبََلَغ  ٍَ ْٝ ِِبَ اِْلَبُٚل يِف َش ًَ ىَّ ََ ـُ َشبٍِٔؾ َوَت َٚل: َرُجٌؾ ِمْسٌُِغ َواْب ََ ُصقَرتِِف، َؾ

َّٓ بِٚ َْٔقَم إِ َِ  هللاف َُٖفَؽ بِٚفَِّذي َردَّ َظ ِري، ُثؿَّ بَِؽ، َأْش ٍَ ٚ يِف َش ُغ َِبَ َِّ َك َصًٚة َأَتَب َْٔؽ َبَكَ

ك َؾَردَّ ا َّ ُٝ َأْظ ْْ ـُ َٚل: َؿْد  ََ ، َؾَقا هللَؾ َٝ ْد َأْؽَِِّْٚن، َؾُخْذ َمٚ ِصْئ ََ ًرا َؾ َِ ي، َوَؾ َٓ  هللَبَكِ

ٍء َأَخْذَتُف  َْٔقَم بَِقْ ُدَك اف َٓ اَم اْبُتِِٔتُ هللَأْج َّٕ َٚل َأْمِسْؽ َمَٚفَؽ، َؾِ٘ ََ ْد َرِِضَ ا، َؾ ََ  هللْؿ، َؾ

َْٔؽ   .شَظَْْؽ، َوَشِخَط َظَذ َصِٚحَب

 :قال احلافظ  

زٍ  شهللَبَدا » :ىَمْقًُمفُ » اِل اعمُْْفَؿَؾِي سمَِغػْمِ مَهْ ٌََؼ ذِم قِمْؾِؿ ا ،سمَِتْخِػقِػ اًمدَّ وَمَلَراَد  هللَأْي ؾَم

ُف فَمَفَر ًَمُف سَمْعَد َأْن يمَ  ،إفِْمَفوَرهُ  َنَّ َذًمَِؽ حُمَوٌل ذِم طَمؼِّ ا :وَن ظَموومًِقوَوًَمْقَس اعمَُْراُد َأكَّ  هللِٕ

ؾْمـَوِد سمَِؾْػظِ  ،شَمَعومَم  وٍم ِِبََذا اإْلِ ـْ مَهَّ وٍخ قَم ـِ وَمرُّ ٌَوَن سْم ـْ ؿَمْق ِؾٌؿ قَم ًْ َأَراَد » :َوىَمْد َأظْمَرضَمُف ُم

ؿْ  هللا ُٓ َٔ
َواِة َمَع َأنَّ ذِم  ،شَأْن َيْبَتِِ ـَ اًمرُّ َواَيِي َأْيًضو َكَظًراوَمَؾَعؾَّ اًمتَّْغِقػَم ومِقِف ِم ُف مَلْ  ، اًمرِّ َكَّ

ِٕ

َوىَموَل َصوطِمُى  .َوىِمقَؾ َمْعـَك َأَراَد ىَمَه  ،َذًمَِؽ ومِقِفؿْ  هللَيَزْل ُمِريًدا َواعمَْْعـَك َأفْمَفَر ا

ٌَْطـَوُه قَمغَم ُمْتِؼـِل ؿُمُققظِمـَو سمِوهْلَْؿزِ  :شاعمََْطوًمِعِ » ٌَْتؾِقَ  هللَأِي اسْمَتَدَأ ا ،َو َوَرَواُه  :ىَموَل  ،ُفؿْ َأْن َي

زٍ  ُققِخ سمَِغػْمِ مَهْ ـَ اًمشُّ وِِّبُّ  .اْكَتَفك ،َوُهَق ظَمَطلٌ  ،يَمثػٌِم ِم ٌََؼ إِمَم اًمتَّْخطَِئِي َأْيًضو اخْلَطَّ  ،َوؾَم

ٌف يَماَم شَمَرى ُف ُمَقضمَّ َكَّ
ِٕ َأْن  هللَوَأْومَم َمو حُيَْؿُؾ قَمَؾْقِف َأنَّ اعمَُْراَد ىَمَه ا ،َوًَمْقَس يَماَم ىَموَل 

ٌَْتؾَِقُفؿْ  َْمِر قَمامَّ يَموَن قَمَؾْقِف وَماَل  ،َي ْٕ ُ ا ٌَْدُء اًمَِّذي ُيَراُد سمِِف شَمَغػمُّ و اًْم  : اهـ.شَوَأمَّ
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 (:36/ص 1)ج  هللقال اإلماو مطله بً احلذاج زمحُ ا  

صَمـ صَمـَو َويمِقعٌ  وطَمدَّ ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ ٌِْد اَأسُمق ظَمْقَثَؿَي ُزَهػْمُ سْم ـْ قَم ـْ يَمْفَؿٍس، قَم ـِ  هلل، قَم سْم

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ـِ َيْعَؿَر، ح وطَمدَّ ـْ حَيَْقك سْم يُّ  هللسُمَرْيَدَة، قَم ـُ ُمَعوٍذ اًْمَعـؼَْمِ  -َوَهَذا طَمِديُثُف  -سْم

ـِ َيْعَؿَر، ىَموَل: يمَ  ـْ حَيَْقك سْم ـِ سُمَرْيَدَة، قَم ـِ اسْم صَمـَو يَمْفَؿٌس، قَم صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ ـْ طَمدَّ َل َم وَن َأوَّ

يُّ  ْؿػَمِ ـِ احْلِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ًُ َأَكو َومُحَْقُد سْم ، وَموْكَطَؾْؼ ٌٌَد اجْلَُفـِلُّ ِة َمْع ٌٍَْمَ  ىَموَل ذِم اًْمَؼَدِر سمِوًْم

لْمِ  ـِ  -طَموضمَّ ـْ َأْصَحوِب َرؾُمقِل ا -َأْو ُمْعَتِؿَرْي  هللوَمُؼْؾـَو: ًَمْق ًَمِؼقـَو َأطَمًدا َم

 َُلًْمـَوه ًَ ٌُْد ا ، وَم َؼ ًَمـَو قَم  ذِم اًْمَؼَدِر، وَمُقومِّ
ِ
ء َٓ ـُ قُمَؿَر  هللقَمامَّ َيُؼقُل َهُم سْم

ـْ  ظَمُر قَم ْٔ ـْ َيِؿقـِِف، َوا ِجَد، وَمويْمَتـَْػُتُف َأَكو َوَصوطِمٌِل َأطَمُدَكو قَم ًْ ـِ اخْلَطَّوِب َداظِماًل اعمَْ سْم

ًُ َأنَّ َصوطِمٌِل ؾَمَقؽُِؾ اًْمَؽاَلَم إزَِمَّ  ُف ىَمْد فَمَفَر ؿِماَمًمِِف، وَمَظـَـْ ـِ إِكَّ مْحَ ٌِْد اًمرَّ : َأسَمو قَم ًُ ، وَمُؼْؾ

ُْؿ َيْزقُمُؿقَن َأْن  ـْ ؿَمْلِّنِْؿ، َوَأّنَّ ُروَن اًْمِعْؾَؿ، َوَذيَمَر ِم ٌََؾـَو َكوٌس َيْؼَرُءوَن اًْمُؼْرآَن، َوَيَتَؼػَّ ىِم

َْمَر ُأُكٌػ، ىَموَل:  ْٕ ًَ ُأوًَمِئَؽ ومَ »َٓ ىَمَدَر، َوَأنَّ ا ُْؿ وَمنَِذا ًَمِؼق ُهْؿ َأِنِّ سَمِريٌء ِمـُْفْؿ، َوَأّنَّ َلظْمؼِمْ

ٌُْد اشسُمَرآُء ِمـِّل ـُ قُمَؿَر  هلل، َواًمَِّذي حَيْؾُِػ سمِِف قَم ًٌو، »سْم طََمِدِهْؿ ِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه ِٕ ًَمْق َأنَّ 

ـَ سمِوًْمَؼَدرِ  هللوَمَلْكَػَؼُف َمو ىَمٌَِؾ ا   .شِمـُْف طَمتَّك ُيْمِم

صَمـِل أَ  ـُ قِمـَْد َرؾُمقِل اصُمؿَّ ىَموَل: طَمدَّ ـُ اخْلَطَّوِب ىَموَل: سَمْقـاََم َكْح  هللِِّب قُمَؿُر سْم

  َذاَت َيْقٍم، إِْذ ـَمَؾَع قَمَؾْقـَو َرضُمٌؾ ؿَمِديُد سَمَقوِض اًمثَِّقوِب، ؿَمِديُد

َٓ َيْعِروُمُف ِمـَّو َأطَمٌد، طَمتَّك ضَمَؾَس  َػِر، َو ًَّ َٓ ُيَرى قَمَؾْقِف َأصَمُر اًم َعِر،  ِلِّ ؾَمَقاِد اًمشَّ إمَِم اًمـٌَّ

 ْقِف قَمغَم وَمِخَذْيِف، َوىَموَل: َيو ٌََتْقِف، َوَوَوَع يَمػَّ ٌََتْقِف إمَِم ُريْم ، وَمَلؾْمـََد ُريْم

ؾْماَلِم، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا ـِ اإْلِ ِِن قَم ُد َأظْمؼِمْ ْشََلُم َأْن »:  هللحُمَؿَّ اإْلِ

َّٓ ا َٓ إَِفَف إِ َد َأْن  َٓ ًدا رَ  هللَتْن َّّ ََلَة،  هللُشقُل اَوَأنَّ ُُمَ َٔؿ افهَّ َِ ، َوُت

ِْٔف َشبًَِٔل  َٝ إَِف ًْ َٝ إِِن اْشَتَى ْٔ َّٟ اْفَب َٚة، َوَتُهقَم َرَمَوَٚن، َوََتُ ـَ ِِتَ افزَّ ْٗ ، ىَموَل: شَوُت
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ياَمِن، ىَموَل:  ـِ اإْلِ ِِن قَم ىُمُف، ىَموَل: وَمَلظْمؼِمْ َلًُمُف، َوُيَصدِّ ًْ ٌْـَو ًَمُف َي ، ىَموَل: وَمَعِج ًَ  َأنْ »َصَدىْم

ـَ بِٚ ِم ْٗ هِ هللُت ِه َوَذِّ َدِر َخْرِ ََ ـَ بِْٚف ِم ْٗ ِخِر، َوُت ْٔ َْٔقِم ا ُتبِِف، َوُرُشِِِف، َواْف ـُ تِِف، َو َُ ، ش، َوَمََلئِ

وِن، ىَموَل:  ًَ طْم ـِ اإْلِ ِِن قَم ، ىَموَل: وَمَلظْمؼِمْ ًَ ُبَد ا»ىَموَل: َصَدىْم ًْ ََّٕؽ َتَراُه، َؾِْ٘ن ََلْ  هللَأْن َت َٖ ـَ

ـْ َتَراُه ؾَ  ُُ ُف َيَراكَ َت َّٕ وقَمِي، ىَموَل: شِ٘ ًَّ ـِ اًم ِِن قَم ـَ »، ىَموَل: وَمَلظْمؼِمْ َؿ ِم َِ َْٖظ ٚ بِ َٓ َمٚ ادَْْسُئقُل َظْْ

ٚئِؾِ  ـْ َأَموَرهِتَو، ىَموَل:  شافسَّ ِِن قَم َٚة »ىَموَل: وَمَلظْمؼِمْ ٍَ ٚ، َوَأْن َتَرى اْْلُ َٓ َت ُٜ َربَّ ََم ْٕ َأْن َتَِِد ا

َٜ ِرَظَٚء اف َٚف ًَ َراَة اْف ًُ َٔٚنِ اْف ِٚء َيَتَىَٚوُفقَن يِف اْفُبْْ ًُ َمؾِقًّو، صُمؿَّ ىَموَل شنَّ ، ىَموَل: صُمؿَّ اْكَطَؾَؼ وَمَؾٌِْث

ٚئُِؾ؟»زِم:  ـِ افسَّ ُر َأَتْدِري َم َّ : ا شَيٚ ُظ ًُ يُؾ »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، ىَموَل:  هللىُمْؾ ُف ِجْزِ َّٕ َؾِ٘

ؿْ  ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُّ ِِّ ًَ ْؿ ُي ـُ  .شَأَتٚ

  (: 441/ص 6 )ج  هللزمحُ ا دأمحقال اإلماو 

صَمـَو ، ىَموَل: طَمدَّ َقْيِديُّ ًُّ صَمـَو َأسُمق ضَمْعَػٍر اًم سمِقِع ؾُمَؾْقاَمنُ  طَمدَّ ،  َأسُمق اًمرَّ َمْشِؼلُّ ٌََي اًمدِّ ـُ قُمْت سْم

ـْ َأِِّب إِْدِريَس قَموِئِذ ا َة، قَم ـَ َمْقَنَ ًُ ُيقُكَس سْم ـِ هللىَموَل: ؾَمِؿْع ، قَم
ِ
ْرَداء ـْ َأِِّب اًمدَّ ، قَم

ٌب »ىَموَل:  ٌِلِّ اًمـَّ  ذِّ َُ َٓ ُم ٍر، َو ـُ ََخْ َٓ ُمْدِم ، َو َٜ َظٚقي َّْ َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ

َدرٍ  ََ  .شبِ

هذا طمديٌ صحقح ورضموًمف صمؼوت، وأسمق ضمعػر اًمًقيدي هق حمؿد سمـ 

ويمون صدوىًمو صمؼًي »ذم شمرمجي اًمًقيدي:  شإكًوب»اًمـقؿمجوت. ىمول اًمًؿعوِن ذم 

 ِّب داود شمقصمقؼف.، وكؼؾ قمـ أشحمتوـًمو ذم إظمذ

  (: 466/ص 12 )ج  هللزمحُ ا أبْ داّدقال 

ـِ ظَموًمٍِد  ـْ َوْهِى سْم ـْ َأِِّب ؾِمـَوٍن، قَم َكو ؾُمْػَقوُن، قَم ـُ يَمثػٍِم، َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ اًم ـِ اسْم ، قَم ْؿيِصِّ ًُ أاحْلِ ، ىَموَل: َأشَمْق ْيَؾِؿلِّ : ًَمُف َوىمَ دَّ ًُ ـَ يَمْعٍى، وَمُؼْؾ ٌء َِّبَّ سْم َع ذِم َكْػِز َرْ

 ًَمَعؾَّ ا
ٍ
ء صْمـِل سمٌَِمْ ـَ اًْمَؼَدِر، وَمَحدِّ ـْ ىَمْؾٌِل، ىَموَل:  هللِم ٌَُف ِم َب َأْهَؾ  هللًَمْق َأنَّ ا»َأْن ُيْذِه قَمذَّ

ًْ َرمْحَُتُف ظَمػْمً  ْؿ َوُهَق هَمػْمُ فَمومِلٍ هَلُْؿ، َوًَمْق َرمِحَُفْؿ يَموَك َِبُ ا هَلُْؿ ؾَماَمَواشمِِف َوَأْهَؾ َأْرِوِف قَمذَّ
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ًٌو ذِم ؾَمٌِقِؾ ا ًَ ِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه ْؿ، َوًَمْق َأْكَػْؼ ـْ َأقْماَمهِلِ ـَ  هللَمو ىَمٌَِؾُف ا هللِم ِمـَْؽ طَمتَّك شُمْمِم

ٌََؽ،  ـْ ًمُِقِصق ْ َيُؽ ـْ ًمُِقْخطَِئَؽ، َوَأنَّ َمو َأظْمَطَلَك مَل ْ َيُؽ سمِوًْمَؼَدِر، َوشَمْعَؾَؿ َأنَّ َمو َأَصوسَمَؽ مَل

ًَ اًمـَّورَ َوًَمْق مُ  ٌَْد اشًَّ قَمغَم هَمػْمِ َهَذا ًَمَدظَمْؾ ًُ قَم ُعقٍد وَمَؼوَل ِمْثَؾ  هلل، ىَموَل: صُمؿَّ َأشَمْق ًْ ـَ َم سْم

 ًٍ ـَ صَموسمِ ًُ َزْيَد سْم ـَ اًْمَقاَمِن، وَمَؼوَل ِمْثَؾ َذًمَِؽ، ىَموَل: صُمؿَّ َأشَمْق ًُ طُمَذْيَػَي سْم َذًمَِؽ، ىَموَل: صُمؿَّ َأشَمْق

 ِ ـِ اًمـٌَّ صَمـِل قَم  .ِمْثَؾ َذًمَِؽ  لِّ وَمَحدَّ

هذا طمديٌ طمًـ، وأسمق ؾمـون، هق: ؾمعقد سمـ ؾمـون، خمتؾػ ومقف، واًمذي يظفر 

 أقمؾؿ. هللزم أّن طمديثف ٓ يـزل قمـ احلًـ، وا

 ّ (: 29/ص 1 )ج  هللزمحُ ا بً مادُ هللأبْ عبد اقال 

ـُ ؾُمَؾْقاَم  صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم ٍد ىَموَل: طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو قَمكِمُّ سْم ًُ َأسَمو ؾِمـَوٍن، طَمدَّ َن، ىَموَل: ؾَمِؿْع

ـْ َهَذا  ٌء ِم ، ىَموَل: َوىَمَع ذِم َكْػِز َرْ ْيَؾِؿلِّ ـِ اًمدَّ ـِ اسْم ، قَم ْؿيِصِّ ـِ ظَموًمٍِد احْلِ ـْ َوْهِى سْم قَم

: َأسَمو اعمُْ  ًُ ـَ يَمْعٍى، وَمُؼْؾ ًُ ُأَِّبَّ سْم َد قَمكَمَّ ِديـِل َوَأْمِري، وَمَلشَمْق ًِ ًُ َأْن ُيْػ ـِْذِر، اًْمَؼَدِر، ظَمِشق

ـْ  صْمـِل ِم ًُ قَمغَم ِديـِل َوَأْمِري، وَمَحدِّ ـْ َهَذا اًْمَؼَدِر، وَمَخِشق ٌء ِم ُف ىَمْد َوىَمَع ذِم َكْػِز َرْ إِكَّ

، ًَمَعؾَّ ا
ٍ
ء َب َأْهَؾ ؾَماَمَواشمِِف َوَأْهَؾ  هللًَمْق َأنَّ ا»َأْن َيـَْػَعـِل سمِِف، وَمَؼوَل:  هللَذًمَِؽ سمٌَِمْ قَمذَّ

ْؿ، َأْرِوِف، ًَمَعذَّ  ـْ َأقْماَمهِلِ ا هَلُْؿ ِم ًْ َرمْحَُتُف ظَمػْمً َِبُْؿ َوُهَق هَمػْمُ فَمومِلٍ هَلُْؿ، َوًَمْق َرمِحَُفْؿ ًَمَؽوَك

ٌَِؾ ُأطُمٍد شُمـِْػُؼُف ذِم ؾَمٌِقِؾ ا ًٌو، َأْو ِمْثُؾ ضَم ٌَِؾ ُأطُمٍد َذَه ، َمو ىُمٌَِؾ هللَوًَمْق يَموَن ًَمَؽ ِمْثُؾ ضَم

ـَ سمِوًْمؼَ  ـْ ًمُِقْخطَِئَؽ، َوَأنَّ َمو َأظْمَطَلَك مَلْ ِمـَْؽ طَمتَّك شُمْمِم َدِر، وَمَتْعَؾَؿ َأنَّ َمو َأَصوسَمَؽ مَلْ َيُؽ

ًَ اًمـَّورَ  ًَّ قَمغَم هَمػْمِ َهَذا َدظَمْؾ ٌََؽ، َوَأكََّؽ إِْن ُم ـْ ًمُِقِصق َٓ قَمَؾْقَؽ َأْن شَمْليِتَ َأظِمل  شَيُؽ َو

ٌَْد ا ًُ  هللقَم َلًَمُف، وَمَلشَمْق ًْ ُعقٍد، وَمَت ًْ ـَ َم ٌَْد ا سْم َلًْمُتُف، وَمَذيَمَر ِمْثَؾ َمو ىَموَل ُأَِّبٌّ َوىَموَل هللقَم ًَ ، وَم

، َوىَموَل:  َٓ َلًْمُتُف، وَمَؼوَل ِمْثَؾ َمو ىَمو ًَ ًُ طُمَذْيَػَي، وَم َٓ قَمَؾْقَؽ َأْن شَمْليِتَ طُمَذْيَػَي، وَمَلشَمْق زِم: َو

 ، ًٍ ـَ صموسم ًُ زْيَد سْم ، وَموؾْمَلًْمُف، وَمَلشَمْق ًٍ ـَ صموسم ًِ زْيَد سْم ًُ َرؾُمقَل ااْئ َلًْمُتُف، وَمَؼوَل: ؾَمِؿْع ًَ  هللوَم

  :ْؿ  هللفْق َأنَّ ا»َيُؼقُل ََبُ ذَّ ًَ َب أْهَؾ َشاَمَواتِِف وأْهَؾ أْرِضِف، َف ظذَّ
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َٚن َفَؽ  ـَ ْؿ، َوَفْق  ـْ َأْظاَمِْلِ ْؿ ِم ا َْلُ ُتُف خْرً ْٝ َرُْحَ َٕ ٚ َُ ْؿ َف ُٓ ْؿ، َوَفْق َرُِحَ َوُهَق ؽْرُ َطَِٚلٍ َْلُ

ُف يِف َشبِِٔؾ اِمْثُؾ أُ  َُ ٍِ
ـَ هللُحٍد َذَهًبٚ، أْو ِمْثُؾ َجَبِؾ ُأُحٍد َذَهًبٚ ُتْْ ِم ْٗ ُف ِمَْْؽ حتَّك ُت َِ ، َمٚ َؿبِ

ُِٔهٔبََؽ، 
ـْ فِ ُُ ْ َي ََٖك ََل ُْٔخىَِئَؽ، َوَمٚ َأْخَى

ـْ فِ ُُ ْ َي َؿ أنَّ َمٚ َأَصَٚبَؽ ََل َِ ًْ ِف، َؾَت ِِّ ـُ َدِر  ََ بِْٚف

َّٝ َظَذ  ََّٕؽ إِْن ُم َٝ افَّْٚرَ َوَأ ِْ  .ش ؽْرِ َهَذا َدَخ

  (: 181/ص 2 )ج  هللزمحُ ا بً مادُ هللأبْ عبد اقال 

ـْ  ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم ـْ قَمْؿِرو سْم صَمـَو َأسُمق طَموِزٍم، قَم ـُ قِمَقوٍض، طَمدَّ صَمـَو َأَكُس سْم طَمدَّ

ِه، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـُ ادَْْرُء َحتَّ »ىَموَل:   هللضَمدِّ ِم ْٗ ـَ َٓ ُي ِم ْٗ َدِر  ك ُي ََ بِْٚف

هِ  ِه َوَذِّ ـَ ا»ىَموَل َأسُمق طَموِزٍم: . شَخْرِ ًَ ُْْف يَ  هللَف َزُ ِم ـْ ٚ َأ َٕ َدرِ ِديًْٚ َأ ََ َٛ بِْٚف ِذي ُْ ِْل افتَّ  .شًْ

 ّ (: 212/ص 2 )ج  هللزمحُ ا بً مادُ هللأبْ عبد اقال 

ـْ َأِِّب  صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم صَمـَو َأسُمق ُكَعْقٍؿ، طَمدَّ ـْ َأسمِقِف، طَمدَّ ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم ـْ قَمْؿِرو سْم طَموِزٍم، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ِلِّ  هللقَم ـِ اًمـٌَّ ـِ قَمْؿٍرو، قَم ـُ َظْبٌد َحتَّك »ىَموَل:  سْم ِم ْٗ َٓ ُي

ـَ  ِم ْٗ هِ  ُي ِه َوَذِّ َدِر َخْرِ ََ  .شبِْٚف

قمؿرو سمـ ؿمعقى، خمتؾػ ذم آطمتجوج سمف، وواًمده مل يقصمؼف معتؼم وىمد يمتًٌ 

 ذم اًمشقاهد.احلديٌ ٕكف 

 ٗ(3)بعض اآلٓات القسآىٔ٘ يف إثبات القدز: 

  ِّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱّٰ : هللقال ا

 .]اًمٌؼرة[

                                                        
إن ؿموء  -يمام ؾمقليت ذم شمرمجتف  -وهذا هق شمػًػم اإلموم أمحد رمحف اهلل، ومؼد ومنَّ اًمؼَدر سموًمؼدرة  (3) 

 ومؿـ يريد أن يـػل اًمؼدر، ومنّكف يـػل ىمدرة اهلل. -اهلل 
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 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱّٰ : ّقال
 حص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت
 .]إكعوم[  ِّ  مص خص

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ٱّٰ : ّقال
 .]اًمرقمد[  ِّ ىث نث مث زث رث ىتيت

 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱّٰ : ّقال
 .]احلجر[  ِّ زث رث

 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ٱّٰ : ّقال
  ِّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

 .]اإلهاء[

 .]اًمؽفػ[  ِّ  هث مث هت مت هب مب هئ ٱّٰ :ّقال 

 جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ :ّقال 
 .]اعمممـقن[  ِّ ىن من خن  حن

  ِّ يب ىب نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ ٱّٰ : هللّقال ا

 .]اًمـقر[

 .[اًمػرىمون]  ِّ  خف حف جف مغ جغ مع ٱّٰ :ّقال 

 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ٱّٰ :ّقال 
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض خصمص حص
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 .[يس]  ِّ  مق حق مف

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك  ٱّٰ :ّقال 
 .[اًمؼقومي]  ِّ ٰى ين

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ٱّٰ : ّقال
 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .[مياًمؼقو]  ِّ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت

  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ :ّقال 
 .[اعمرؾمالت]  ِّ ىه مه جه ين ىن من

 .[إطمزاب]  ِّ مث هت مت خت حت جت ٱّٰ :ّقال 

 ّ٘ٔمً القدزٗ اإلهل: 

 مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱّٰ قْلُ تعاىل:
 .]اًمػرىمون[  ِّ مظ حط مض  خض حض جض

 .]اًمرمحـ[  ِّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقْلُ تعاىل:

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱّٰ ّقال تعاىل:

 هت مت خت  حت هبجت مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ
 .[اًمـؿؾ]  ِّ مث

اًمذيـ يعؿؾقن ذم اًمٌحر يؼقًمقن إّنؿ  ومنّن اًمذيـ يًوومرون ذم اًمٌقاظمر وهؽذا

جيدون اًمٌحريـ مؾتصؼلم سمعضفام سمٌعض ٓ وموصؾ سمقـفام حمًقس، وًمؽـّف وموصؾ 
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 إهلل ومخوسمً وظمنت آمول اعمؾحديـ.

  (: 494/ص 11 )ج  هللزمحُ ا البدازٖقال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ َأِِّب  هللطَمدَّ ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ َكو َموًمٌِؽ، قَم ـُ ُيقؾُمَػ، َأظْمؼَمَ سْم

ٚ »:  هللُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َٓ
َِٖل ادَْرَأُة َضََلَق ُأْختِ َٓ َتْس

ٚ، َوْفَتُِْْْح، َؾِ٘نَّ ْلََ  َٓ َت ٍَ ِرَغ َصْح ٍْ ٚفَِتْسَت َر َْلَ  .شٚ َمٚ ُؿدِّ

  (: 494/ص 11 )ج  هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـْ  ـْ َأِِّب قُمْثاَمَن، قَم ـْ قَموِصٍؿ، قَم اِئقُؾ، قَم صَمـَو إِْهَ ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو َموًمُِؽ سْم طَمدَّ

ِلِّ  ًُ قِمـَْد اًمـٌَّ إِْذ ضَموَءُه َرؾُمقُل إطِْمَدى سَمـَوشمِِف،  ُأؾَموَمَي، ىَموَل: يُمـْ

ٌَ إًَِمْقَفو: وَ  ٌََع ِف، وَم ًِ ـُ يَمْعٍى َوُمَعوٌذ، َأنَّ اسْمـََفو جَيُقُد سمِـَْػ َمٚ َأَخَذ  هلل»قِمـَْدُه ؾَمْعٌد َوُأَِّبُّ سْم

ْٛ  هللوَ  َتْهِزْ َوْفَتْحَتِس ِْ ََٖجٍؾ، َؾ ؾي بِ ـُ  .شَمٚ َأْظَىك، 

  (: 2046/ص 4 )ج  هللزمحُ ا اإلماو مطلهقال 

ـُ طم صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـْ  دَّ ـْ ؾُمْػَقوَن، قَم صَمـَو َويِمقٌع، قَم : طَمدَّ َٓ ٌََي، َوَأسُمق يُمَرْيٍى، ىَمو َأِِّب ؿَمْق

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل:  ، قَم ـِ ضَمْعَػٍر اعمَْْخُزوِملِّ ٌَّوِد سْم ـِ قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـِ إؾِْماَمقِمقَؾ، قَم ِزَيوِد سْم

يُمق ىُمَرْيٍش َُيَوِصُؿقَن َرؾُمقَل ا» ًْ ذِم   هللضَموَء ُمنْمِ  اًْمَؼَدِر، وَمـََزًَم

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم ٱّٰ
 .ش[]اًمؼؿر ِّ  هئ

  ص 6 )ج  «تفطري ابً كجري»كنا يف  هللزمحُ ا اإلماو أبْ ذلند بً أبٕ حامتقال/

479 :) 

ٌِْد اعمَْؾِِؽ  ـْ قَم ـُ ؿُمَجوٍع اجلَزري، قَم صَمـَو َمْروان سْم ـُ قَمَروَمَي، طَمدَّ ـُ سْم ًَ صَمـَو احْلَ ـِ طَمدَّ سْم
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ـْ َزْمَزَم، َوىَمِد  ٌَّوٍس َوُهَق َيـزع ِم ـَ قَم ًُ اسْم ـِ َأِِّب َرسَموح، ىَموَل: َأشَمْق  سْم
ِ
ـْ قَمَطوء ضُمَرْيٍ، قَم

ًُ ًَمُف: ىَمْد شُمُؽؾّ  ًْ َأؾَموومُِؾ صمَِقوسمِِف، وَمُؼْؾ : َكَعْؿ. ؿ ذِم اًْمَؼَدِر. وَمَؼوَل: َأَو اسْمَتؾَّ ًُ ىَمْد وَمَعُؾقَهو؟ ىُمْؾ

َّٓ ومِقِفْؿ: َمو كَ  هللىَموَل: وَمَقا َيُي إِ ْٔ ًْ َهِذِه ا  هي مي خي حي جي ٰه مه جه ٱَّٰزًَم
َٓ شُمَصّؾقا قَمغَم  ،ِّ  هئ مئ ِي، وَماَل شَمُعقُدوا َمْرَووُهْؿ َو ُمَّ ْٕ اُر َهِذِه ا ُأوًَمِئَؽ ِذَ

ًُ َأطَمًدا ِمـُْفْؿ وَمَؼْلُت قَمْقـَْقفِ  َمْقشَموُهْؿ، إِْن َرَأْي
(1)

ٌَُعلَّ َهوشَملْمِ    .سمُِلْص

ح سموًمتحديٌ، وًمؽـّف يشفد ًمف طمديٌ أِّب هريرة.اسمـ ضمريٍ، مد  ًمِّس، ومل ُيٍمِّ

أظمؼمكو قمٌد (، ومؼول: 443/ص 1)ج  شاًمًـي»احلديٌ أظمرضمف اًمالًمؽوئل ذم 

اًمعزيز سمـ حمؿد، ىمول: طمدصمـو احلًلم سمـ حيقك، ىمول: صمـو احلًـ سمـ قمرومي سمف، وقمٌد 

(، ومل 70/ص 3اًمعزيز سمـ حمؿد هق: اًمدىمقؼل يمام ضموء مـًقسًمو قمـد اعممًمػ )ج 

سمًـد أقمغم مـف يمام  ششمػًػم اسمـ يمثػم»أضمد شمرمجتف، وٓ يي إذ ىمد وضمدكو احلديٌ ذم 

/ص 34)ج  شؾمػم أقمالم اًمـٌالء»ؾمٌؼ، واحلًلم سمـ حيقك هق: اًمؼطون، شمرمجتف ذم 

ث اًمثؼي»(، ىمول ومقف اًمذهٌل: 139 وصّمؼف اًمؼقاس، ويمون »، صمؿ ىمول: شاًمشقخ اعمحدِّ

 .شصوطمى طمديٌ

  (: 2052/ص 4 )ج  هللاو مطله زمحُ ااإلمقال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم : طَمدَّ َٓ ، ىَمو ـُ ُكَؿػْمٍ ٌََي، َواسْم ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـْ  هللطَمدَّ ـُ إِْدِريَس، قَم سْم

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  قَْمَرِج، قَم ْٕ ـِ ا ٌَّوَن، قَم ـِ طَم ـِ حَيَْقك سْم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـِ قُمْثاَمَن، قَم ، ىَموَل: َرسمِقَعَي سْم

ُّٛ إَِػ ا»:  هللىَموَل َرؾُمقُل ا ، َخْرٌ َوَأَح ِقيُّ ََ ـُ اْف ِم ْٗ ـِ  هللادُْ ِم ْٗ ـَ ادُْ ِم

ـْ بِٚ
ًِ ًَُؽ، َواْشَت ٍَ ؾٍّ َخْرٌ اْحِرْص َظَذ َمٚ َيْْ ـُ ًِِٔػ، َويِف  َجْز، َوإِْن  هللافوَّ ًْ َٓ َت َو

 ُٝ ِْ ًَ ْؾ َفْق َأِّنِّ َؾ َُ ٌء، َؾََل َت ـْ ُؿْؾ َؿَدُر ا َأَصَٚبَؽ َرْ
َذا، َوَفُِ ـَ َذا َو ـَ َٚن  َوَمٚ َصَٚء  هللـَ

                                                        
 .شوًمق أرأيتـل واطمًدا ومؼلت قمقـف»قمـد اًمالًمؽوئل:  (3) 
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َْٔىٚنِ  َؾ افنَّ َّ َتُح َظ ٍْ َؾ، َؾِ٘نَّ َفْق َت ًَ  .شَؾ

  (: 451)ص  «مْازد الظنآٌ»يف كنا  هللاإلماو ذلند بً حباٌ زمحُ اقال 

ـُ َصوًمٍِح اًْمَقْش  صَمـَو َيِزيُد سْم ـُ ؾُمْػَقوَن طَمدَّ ـُ سْم ًَ َكو احْلَ ـُ َأسَموَن َأظْمؼَمَ ُد سْم ُؽِريُّ َوحُمَؿَّ

 ًُ  اًْمُعَطوِرِديَّ ىَموَل ؾَمِؿْع
ٍ
ًُ َأسَمو َرضَموء ـُ طَموِزٍم ىَموَل ؾَمِؿْع صَمـَو ضَمِريُر سْم اًْمَقاؾِمطِلُّ ىَموٓ طَمدَّ

ٌَّوس َوُهَق قمغم اعمِْـؼَْم ىَموَل ىَموَل َرؾُمقُل ا َٓ يَزال َأمر »:  هللاسْمـ قَم

ٚرِ  ََ مٜ مقاتٔٚ َأْو ُم ْٕ قا يِف اْفِقْفَداِن َواْفَدرَهِذه ا ُّ َِّ َُ  .شًبٚ َمٚ ََلْ َيَت

هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ يزيد سمـ صوًمح اًمقشؽري، وىمد 

ٌف اًمذهٌل ذم  ويمون »، ومؼول: شاعمقزان»ىمول اسمـ أِّب طموشمؿ قمـ أسمقف أكف ُمفقل، ومتعؼَّ

 .شورقًمو ُمفتًدا يمٌػم اًمؼدر

وـل اوموشمـل ٕضمؾ أم» قال احلطً بً ضفٔاٌ: سملِّب ظموًمد  هللل حيقك سمـ حيقك، ومعقَّ

هٌل ىمقل أِّب طموشمؿ اًمرزاي أّكف ُمفقل، ومؼول: شاًمػراء ىمؾً وصمَّؼف »، صمؿ ذيمر اًمذَّ

 اهـ. شهمػمه

هتذيى »وهق مؼرون سمؿحؿد سمـ أسمون اًمقاؾمطل، وىمد وصمَّؼف مًؾؿي يمام ذم 

 ، وىمد ىمقؾ ومقف إكف مـ ؿمققخ اًمٌخوري.شاًمتفذيى

يمون أكزل مـ رضمول اًمصحقح ـمٌؼي، ومنكف إموم قمظقؿ  وأمو احلًـ سمـ ؾمػقون وإن

 اًمشلن؟

ًُ ذم  (، 16/ص 1)ج  شيمشػ إؾمتور»هذا مو ىمررشمف قمغم فموهر اًمًـد، صمؿ رأي

ٌّوس، وملكو أشمريمف هـو ًمؾػوئدة»ىمول اًمٌزار:   .شىمد رواه مجوقمي، ومقىمػقه قمغم اسمـ قم

  (: 494/ص 11 )ج  هللالبدازٖ زمحُ اقال 

ٌَّوُن سمْ  صَمـَو طِم ٌُْد اطَمدَّ َكو قَم ، ىَموَل: هللـُ ُمقؾَمك، َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ُيقُكُس، قَم ، َأظْمؼَمَ



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  331

 

ٌُْد ا ِِن قَم ُف سَمْقـاََم ُهَق  هللَأظْمؼَمَ ُه: َأكَّ ، َأظْمؼَمَ : َأنَّ َأسَمو ؾَمِعقٍد اخلُْدِريَّ يٍز اجلَُؿِحلُّ ـُ حُمػَْمِ سْم

ِلِّ  ـَ إَ  ضَموًمٌِس قِمـَْد اًمـٌَّ ْكَصوِر، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل ضَموَء َرضُمٌؾ ِم

ًٌْقو َوُكِحىُّ اعمَوَل، يَمْقَػ شَمَرى ذِم اًمَعْزِل؟ وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللا و ُكِصقُى ؾَم  هلل، إِكَّ

 :« ْٝ َْٔس ُف َف َّٕ ُِقا، َؾِ٘ ًَ ٍْ ْؿ َأْن َٓ َت ُُ ْٔ َِ ُِقَن َذفَِؽ، َٓ َظ ًَ ٍْ ْؿ َفَت ُُ َّٕ َأَوإِ

َٛ ا َت ـَ  ٌٜ َّ َس ُرَج  هللَٕ ٌٜ َأْن ََّتْ َْ
ٚئِ ـَ َّٓ ِهَل   .شإِ

 (: 390/ص 13 )ج  هللالبدازٖ زمحُ ا اإلماو قال 

ٌََي،  ـُ قُمْؼ صَمـَو ُمقؾَمك ُهَق اسْم صَمـَو ُوَهْقٌى، طَمدَّ وُن، طَمدَّ صَمـَو قَمػَّ صَمـَو إؾِْمَحوُق، طَمدَّ طَمدَّ

ـْ َأِِّب  يٍز، قَم ـِ حُمػَْمِ ـِ اسْم ٌَّوَن، قَم ـِ طَم ـُ حَيَْقك سْم ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ، ذِم هَمْزَوِة طَمدَّ  ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ

َلًُمقا  ًَ ، وَم ـَ ِؿْؾ ، َوَٓ حَيْ َـّ َتْؿتُِعقا ِِبِ ًْ ٌَوَيو، وَمَلَراُدوا َأْن َي ُْؿ َأَصوسُمقا ؾَم سَمـِل اعمُْصَطؾِِؼ َأّنَّ

ِلَّ  ـِ اًمَعْزِل، وَمَؼوَل:  اًمـٌَّ ُِقا، َؾِ٘نَّ ا»قَم ًَ ٍْ ْؿ َأْن َٓ َت ُُ ْٔ َِ َؿْد  هللَمٚ َظ

َٛ مَ  َت ِٜ ـَ ََٔٚم
َِ   .شـْ ُهَق َخٚفٌِؼ إَِػ َيْقِم اف

ِلُّ  ًُ َأسَمو ؾَمِعقٍد وَمَؼوَل ىَموَل اًمـٌَّ ـْ ىَمَزقَمَي، ؾَمِؿْع : َوىَموَل ُُمَوِهٌد، قَم
َّٓ ا» ٌٜ إِ ُِقَؿ ٌس ََمْ ٍْ َٕ  ْٝ َْٔس ٚ هللَف َٓ َُ  .شَخٚفِ

 (: 34/ص 1 )ج  هللزمحُ ا ابً مادُ هللأبْ عبد ا اإلماو قال 

صَمـَو قَمكِمُّ  ـِ َأِِّب طَمدَّ ـْ ؾَمومِلِ سْم قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا صَمـَو ظَموزِم َيْعغَم، قَم ٍد ىَموَل: طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ  سْم

ِلِّ  َْكَصوِر إمَِم اًمـٌَّ ْٕ ـَ ا ـْ ضَموسمٍِر ىَموَل: ضَموَء َرضُمٌؾ ِم وَمَؼوَل:  اجْلَْعِد، قَم

ْٖ »، إِنَّ زِم ضَموِرَيًي، َأقْمِزُل قَمـَْفو؟ ىَموَل: هللَيو َرؾُمقَل ا َٔ َٚش َر َْلَ ٚ َمٚ ُؿدِّ َٓ وَمَلشَموُه سَمْعَد َذًمَِؽ،  شتِٔ

ِلُّ  ًِ اجْلَوِرَيُي وَمَؼوَل اًمـٌَّ َؾ َّٓ »: وَمَؼوَل: ىَمْد مَحَ ٌء إِ ٍس َرْ ٍْ َر فَِْ َمٚ ُؿدِّ

 ٌٜ َْ
ٚئِ ـَ  .شِهَل 

هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ ؿمقخ اسمـ موضمف قمكم سمـ حمؿد 
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هتذيى »ؼف أسمق طموشمؿ، وأصمـك قمؾقف ظمػًما يمام ذم وهق أسمق احلًـ اًمطـوومز، وىمد وصمَّ 

 .شاًمتفذيى

(، ومؼول: صمـو أسمق معوويي، 131/ص 1)ج  هللاحلديٌ أظمرضمف اإلموم أمحد رمحف ا

 صمـو إقمؿش سمف.

 (: 499ص  /11 )ج  هللالبدازٖ زمحُ ا اإلماو قال 

ـْ  ـْ َمـُْصقٍر، قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم صَمـَو َأسُمق ُكَعْقٍؿ، طَمدَّ ٌِْد ا طَمدَّ ـِ قُمَؿَر  هللقَم ـِ اسْم َة، قَم ـِ ُمرَّ سْم

 ُِّل ـِ اًمـَّْذِر، َوىَموَل:  ، ىَموَل: َّنَك اًمـٌَّ ًْٔئٚ، »قَم ُف َٓ َيُردُّ َص َّٕ إِ

ـَ افَبِخٔؾِ  اَم ُيْسَتْخَرُج بِِف ِم َّٕ  .شَوإِ

 (.3160/ص 1أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (: 499ص  /11 )ج  هللالبدازٖ زمحُ ا قال 

صَمـَو سمنِْمُ  ٌُْد اطَمدَّ َكو قَم ٍد، َأظْمؼَمَ ـُ حُمَؿَّ ـْ َأِِّب هلل سْم ٌٍِّف، قَم ـِ ُمـَ وِم سْم ـْ مَهَّ َكو َمْعَؿٌر، قَم ، َأظْمؼَمَ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َؿْد »ىَموَل:  ُهَرْيَرَة، قَم ُُ ٍء ََلْ َي ـَ آَدَم افَّْْذُر بَِقْ ِْٖت اْب َٓ َي

َدُر َوَؿْد َؿدَّ  ََ ِٔف اف َِ ِْ ـْ ُي
ْرُتُف، َوَفُِ ـَ افَبِخٔؾِ َؿدَّ  .شْرُتُف َفُف، َأْشَتْخِرُج بِِف ِم

 (.3163/ ص 1أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (: 2044ص  /4 )ج  هللاإلماو مطله زمحُ ا قال 

ٌِْد ا ـِ قَم ـُ قَمْؿِرو سْم صَمـِل َأسُمق اًمطَّوِهِر َأمْحَُد سْم ـُ َوْهٍى،  هللطَمدَّ صَمـَو اسْم ٍح، طَمدَّ ـِ َهْ سْم

ِِن َأسُمق َهوكٍِئ اخْلَ  ٌِْد اَأظْمؼَمَ ـْ قَم ، قَم ٌُكِمِّ ـِ احْلُ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ َأِِّب قَم ، قَم ِِنُّ َٓ ـِ  هللْق ـِ قَمْؿِرو سْم سْم

ًُ َرؾُمقَل ا َٛ ا»، َيُؼقُل:  هللاًْمَعوِص، ىَموَل: ؾَمِؿْع َت ِٚديَر  هللـَ ََ َم

، َؿٚ ٍٜ
ِسَغ َأْفَػ َشَْ ّْ َْرَض بَِخ ْٕ اَمَواِت َوا َؼ افسَّ ُِ ََلئِِؼ َؿْبَؾ َأْن ََيْ َل: َوَظْرُصُف َظَذ اْْلَ

 .شادَْٚءِ 
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ـُ ؾَمْفٍؾ  ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ صَمـَو طَمْقَقُة، ح وطَمدَّ صَمـَو اعمُْْؼِرُئ، طَمدَّ ـُ َأِِّب قُمَؿَر، طَمدَّ صَمـَو اسْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب  و قَم ـَ َيِزيَد، يماَِلمُهَ َكو َكوومٌِع َيْعـِل اسْم ـُ َأِِّب َمْرَيَؿ، َأظْمؼَمَ صَمـَو اسْم ، طَمدَّ َهوكٍِئ،  اًمتَِّؿقِؿلُّ

اَُم مَلْ َيْذيُمَرا:  ؾْمـَوِد ِمْثَؾُف، هَمػْمَ َأّنَّ  .شَوَظْرُصُف َظَذ ادَْٚءِ »ِِبََذا اإْلِ

 (: 20ص  /3 )ج  «كصف األضتاز»يف  هللاإلماو البصاز زمحُ ا قال 

، صمـو َأسُمق َأمْحََد، صمـو ؾُمْػَقوُن، قمَ  ـُ ؾَمِعقٍد اجْلَْقَهِريُّ صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم ـْ َأيُّقَب، طَمدَّ

ـِ ُأَمقَّيَ  ِلِّ  ،َوإؾِْماَمقِمقَؾ سْم ـِ اًمـٌَّ ـِ قُمَؿَر، قَم ـِ اسْم ـْ َكوومٍِع، قَم ُف ىَموَل  قَم َأكَّ

َتؾُِػقَن ذِم  َق اًمـَّوُس َوُهْؿ ٓ ََيْ  هِلَِذِه، ىَموَل: وَمَتَػرَّ
ِ
 هِلَِذِه َوَهُمٓء

ِ
: َهُمٓء ٌَْضَتلْمِ ذِم اًْمَؼ

 اًْمَؼدِر.

اُر: ٓ ٌَزَّ ـِ اًمثَّْقِريِّ إِٓ َأسُمق َأمْحََد، َوٓ قَمـُْف إِٓ إسِْمَراِهقُؿ، َوٓ  ىَموَل اًْم َكْعَؾُؿ َرَواُه قَم

ـْ َهَذا اًْمَقضْمِف. ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ إِٓ ِم ـْ َأيُّقَب َوٓ قَم  َكْعِروُمُف قَم

 هق طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح. قلت:

 (: 2045ص  /4 )ج  هللاإلماو مطله زمحُ ا قال 

صمَ  ٌَُي طَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق ـِ َأَكٍس، ح َوطَمدَّ ـُ مَحَّوٍد، ىَموَل: ىَمَرْأُت قَمغَم َموًمِِؽ سْم قَْمغَم سْم ْٕ ٌُْد ا ـِل قَم

ـْ  ؾٍِؿ، قَم ًْ ـِ ُم ـْ قَمْؿِرو سْم ـِ ؾَمْعٍد، قَم ـْ ِزَيوِد سْم ـْ َموًمٍِؽ، ومِقاَم ىُمِرَئ قَمَؾْقِف قَم ـُ ؾَمِعقٍد، قَم سْم

ًُ َكوؾًم  ُف ىَموَل: َأْدَريْم ـْ َأْصَحوِب َرؾُمقِل اـَموُوٍس، َأكَّ ،  هللو ِم
ٌَْد ا ًُ قَم  سمَِؼَدٍر، ىَموَل: َوؾَمِؿْع

ٍ
ء ـَ قُمَؿَر َيُؼقُل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللَيُؼقًُمقَن يُمؾُّ َرْ  هللسْم

 :« ًَِْجز ِْٔس َواْف َُ ِْٔس، َأِو اْف َُ ْجِز َواْف ًَ َدٍر، َحتَّك اْف ََ ٍء بِ ؾُّ َرْ  .شـُ

 (: 2040ص  /4 )ج  هللاإلماو مطله زمحُ ا قال 

ـُ حَيَْقك،  صَمـَو حَيَْقك سْم ، ح َوطَمدَّ سَمػْمِ صَمـَو َأسُمق اًمزُّ ، طَمدَّ صَمـَو ُزَهػْمٌ ـُ ُيقُكَس، طَمدَّ صَمـَو َأمْحَُد سْم طَمدَّ

ـِ ضُمْعُشٍؿ  ـُ َموًمِِؽ سْم اىَمُي سْم ـْ ضَموسمٍِر، ىَموَل: ضَموَء ُهَ ، قَم سَمػْمِ ـْ َأِِّب اًمزُّ َكو َأسُمق ظَمْقَثَؿَي، قَم َأظْمؼَمَ
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ًْ سمِِف  هللَل: َيو َرؾُمقَل اىَمو َن، ومِقاَم اًْمَعَؿُؾ اًْمَقْقَم؟ َأومِقاَم ضَمػَّ ْٔ ْ ًَمـَو ِديـَـَو يَمَلكَّو ظُمؾِْؼـَو ا سَملمِّ

َتْؼٌُِؾ؟ ىَموَل:  ًْ ىَْماَلُم، َوضَمَرْت سمِِف اعمََْؼوِديُر، َأْم ومِقاَم َك ْٕ َْؿََلُم »ا ْٕ ْٝ بِِف ا ٍَّ ، َبْؾ ؾِٔاَم َج َٓ

ِٚديرُ َوَجَرْت بِِف ا ََ  مَلْ  شدَْ
ٍ
ء سَمػْمِ سمٌَِمْ : صُمؿَّ شَمَؽؾََّؿ َأسُمق اًمزُّ ىَموَل: وَمِػقَؿ اًْمَعَؿُؾ؟ ىَموَل ُزَهػْمٌ

: َمو ىَموَل؟ وَمَؼوَل  ًُ َلًْم ًَ ٌ »: َأوْمَفْؿُف، وَم َٔسَّ ؾي ُم ُُ ُِقا َؾ َّ  .شاْظ

ِِن قَمْؿُرو سمْ  ـُ َوْهٍى، َأظْمؼَمَ َكو اسْم صَمـِل َأسُمق اًمطَّوِهِر، َأظْمؼَمَ ـْ َأِِّب طَمدَّ ـُ احْلَوِرِث، قَم

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ، قَم سَمػْمِ ِلِّ هللاًمزُّ ـِ اًمـٌَّ ، ِِبََذا اعمَْْعـَك َوومِقِف، ، قَم

ِِفِ »:  هللوَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َّ ًَ
ٌ فِ َٔسَّ ؾُّ َظِٚمٍؾ ُم  .شـُ

 (: 1719ص  /4 )ج  هللاإلماو مطله زمحُ ا قال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـُ قمَ  هللَوطَمدَّ ـُ سْم وقِمِر، َوَأمْحَُد سْم ـُ اًمشَّ وُج سْم ، َوطَمجَّ اِرِملُّ ـِ اًمدَّ مْحَ ٌِْد اًمرَّ

ٌُْد ا -ظِمَراٍش،  ظَمَراِن: هللىَموَل قَم ْٔ َكو، وىَموَل ا ـُ إسِْمَراِهقَؿ، ىَموَل:  -: َأظْمؼَمَ ؾُِؿ سْم ًْ صَمـَو ُم طَمدَّ

 ٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ـَموُوٍس، قَم ـِ اسْم صَمـَو ُوَهْقٌى، قَم ِلِّ طَمدَّ ـِ اًمـٌَّ وٍس، قَم

  :ىَموَل« ، ْغُ ًَ ْتُف اْف ََ َدَر َشَب ََ ٌء َشَٚبَؼ اْف َٚن َرْ ـَ ، َوَفْق  ْغُ َحؼي ًَ اْف

ُِقا ُتْؿ َؾْٚؽِس ِْ ِس ٌْ  .شَوإَِذا اْشُت

 (: 388ص  /3 )ج  هللالبدازٖ زمحُ ا قال 

ـُ َزْيٍد، صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق ٌِْد ا طَمدَّ ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ـْ قَمْؿٍرو، قَم ، هللقَم

ًْ َهِذِه أَيُي:   ِّ هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱّٰىَموَل: عمََّو َكَزًَم

ِلُّ [64]إكعوم:  َؽ »: ، ىَموَل اًمـٌَّ ِٓ  حت جت ٱّٰ، وَمَؼوَل: شَأُظقُذ بَِقْج
ِلُّ [64]إكعوم:  ِّ مت خت َؽ »: ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ِٓ ، شَأُظقُذ بَِقْج

ِلُّ [64]إكعوم:  ِّ حج مث هت ٱّٰىَموَل:  َهَذا »: ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ

 .شَأْيَسُ 
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 .[64]إكعوم:  ِّ خئ حئ جئ ٱّٰاًمشوهد ذم ىمقًمف شمعومم: 

 (: 48ص  /3 )ج  هللالبدازٖ زمحُ ا قال 

ـِ  ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـُ َأِِّب اعمََقازِم، قَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ٌَُي، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق ـْ طَمدَّ اعُمـَْؽِدِر، قَم

ٌِْد ا ـِ قَم ُؿـَو   هلل، ىَموَل: يَموَن َرؾُمقُل ا هللضَموسمِِر سْم ُيَعؾِّ

ـَ اًمُؼْرآِن، َيُؼقُل:  قَرَة ِم ًُّ ُؿـَو اًم ؾْمتَِخوَرَة ذِم إُُمقِر يُمؾَِّفو، يَماَم ُيَعؾِّ ِٓ ْؿ »ا ـُ إَِذا َهؿَّ َأَحُد

ـْ َؽْرِ  َتْغِ ِم ًَ ـْ ْع َر ـَ َرْ ِْ ْؾ: ا بَِْٕٚمِر، َؾ َُ َٔ
، ُثؿَّ فِ ِٜ ِريَو ٍَ َؽ فِٓاف ِّ ِْ ًِ ؿَّ إِِّنِّ َأْشَتِخُرَك بِ

ُؿ  َِ ًْ ِدُر َوَٓ َأْؿِدُر، َوَت َْ ََّٕؽ َت ًَئِِؿ، َؾِ٘ ـْ َؾْوَِِؽ اف َُٖفَؽ ِم ْدَرتَِؽ، َوَأْش َُ ِدُرَك بِ َْ َوَأْشَت

ُٔقِب، ا ٌُ ُم اف َٝ َظَلَّ ْٕ ُؿ، َوَأ َِ َِ فَِٓوَٓ َأْظ ًْ َٝ َت ْْ ـُ ُؿ َأنَّ َهَذا إَْمَر َخْرٌ ِِل يِف ِديِْل ؿَّ إِْن 

ِٜ َأْمِري  ِٚر َوَظِٚؿَب ًَ ُه ِِل، ُثؿَّ  -َأْو َؿَٚل َظِٚجِؾ َأْمِري َوآِجِِِف  -َوَم ْ َؾْٚؿُدْرُه ِِل َوَيسِّ

ِٚر َوظَ  ًَ ُؿ َأنَّ َهَذا إَْمَر َذي ِِل يِف ِديِْل َوَم َِ ًْ َٝ َت ْْ ـُ ِٜ َأْمِري َبِٚرْك ِِل ؾِِٔف، َوإِْن   -ِٚؿَب

ْؾِْل َظُْْف، َواْؿُدْر ِِل اَْلْرَ  -َأْو َؿَٚل يِف َظِٚجِؾ َأْمِري َوآِجِِِف  ْؾُف َظِّْل َواْسِ ُٞ  َؾْٚسِ ْٔ َح

َٚن، ُثؿَّ َأْرِضِْل   .شـَ

ل َحَٚجَتفُ »ىَموَل:  ِّّ  .شَوُيَس

 (: 1280ص  /3 )ج  هللمطله زمحُ ا قال 

صَمـَو َأسُمق يَموِمٍؾ اجْلَ  صَمـَو طَمدَّ ـَ ِزَيوٍد، طَمدَّ ٌُْد اًْمَقاطِمِد َيْعـِل اسْم صَمـَو قَم ، طَمدَّ ْحَدِريُّ

 ًُ : يُمـْ ٌَْدِريُّ ُعقٍد اًْم ًْ ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ىَموَل َأسُمق َم ، قَم ـْ إسِْمَراِهقَؿ اًمتَّْقِؿلِّ قَْمَؿُش، قَم ْٕ ا

ـْ ظَمْؾِػل،  ًُ َصْقشًمو ِم ِؿْع ًَ ْقِط، وَم ًَّ ُب هُماَلًمو زِم سمِوًم َِ »َأْضِ قدٍ اْظ ًُ ، وَمَؾْؿ شْؿ، َأَبٚ َمْس

ـَ اًْمَغَضِى، ىَموَل: وَمَؾامَّ َدَكو ِمـِّل إَِذا ُهَق َرؾُمقُل ا ْقَت ِم  هللَأوْمَفِؿ اًمصَّ

 :ًُقدٍ »، وَمنَِذا ُهَق َيُؼقُل ْؿ، َأَبٚ َمْس َِ قٍد، اْظ ًُ ْؿ، َأَبٚ َمْس َِ ، ىَموَل: شاْظ

ـْ َيِدي، وَمَؼوَل:  ْقَط ِم ًَّ ًُ اًم َِؿْ »وَمَلًْمَؼْق ًُقٍد، َأنَّ ااْظ َْٔؽ ِمَْْؽ َظَذ  هلل، َأَبٚ َمْس َِ َأْؿَدُر َظ
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ََلمِ  ٌُ َٓ َأْضِ شَهَذا اْف  : ًُ  .ُب مَمُْؾقيًمو سَمْعَدُه َأسَمًدا، ىَموَل: وَمُؼْؾ

صَمـَو  ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـِل ُزَهػْمُ سْم َكو ضَمِريٌر، ح وطَمدَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ، َأظْمؼَمَ صَمـَوُه إؾِْمَحوُق سْم َوطَمدَّ

ٌُْد حُمَؿَّ  صَمـَو قَم ـُ َراومٍِع، طَمدَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـْ ؾُمْػَقوَن، ح وطَمدَّ ، قَم ـُ مُحَْقٍد َوُهَق اعمَْْعَؿِريُّ ُد سْم

صَمـَو َأسُمق  وُن، طَمدَّ صَمـَو قَمػَّ ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم َكو ؾُمْػَقوُن، ح وطَمدَّ اِق، َأظْمؼَمَ زَّ اًمرَّ

ٌِ  قَمَقاَكَي، يُمؾُُّفؿْ  ٌِْد اًْمَقاطِمِد َكْحَق طَمِديثِِف، هَمػْمَ َأنَّ ذِم طَمِدي قَْمَؿِش سمِنؾِْمـَوِد قَم ْٕ ـِ ا قَم

ٌَتِفِ  ـْ َهْق ْقُط ِم ًَّ ـْ َيِدي اًم َؼَط ِم ًَ  .ضَمِريٍر، وَم

قَْمَؿُش، قمَ  ْٕ صَمـَو ا صَمـَو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، طَمدَّ ، طَمدَّ
ِ
ـُ اًْمَعاَلء ُد سْم صَمـَو َأسُمق يُمَرْيٍى حُمَؿَّ ـْ وطَمدَّ

ُب هُماَلًمو زِم،  ًُ َأْضِ ، ىَموَل: يُمـْ َْكَصوِريِّ ْٕ ُعقٍد ا ًْ ـْ َأِِّب َم ـْ َأسمِقِف، قَم ، قَم إسِْمَراِهقَؿ اًمتَّْقِؿلِّ

ـْ ظَمْؾِػل َصْقشًمو:  ًُ ِم ِؿْع ًَ ًُقٍد، »وَم ْؿ، َأَبٚ َمْس َِ ْٔفِ  هللاْظ َِ َْٔؽ ِمَْْؽ َظ َِ ًُّ شَأْؿَدُر َظ ، وَموًْمَتَػ

: َيو َرؾُمقَل ا هللوَمنَِذا ُهَق َرؾُمقُل ا ًُ ، هلل، ُهَق طُمرٌّ ًمَِقضْمِف اهلل، وَمُؼْؾ

َحْتَؽ افَّْٚرُ »وَمَؼوَل:  ٍَ َِ ْؾ َف ًَ ٍْ ْتَؽ افَّْٚرُ »، َأْو شَأَمٚ َفْق ََلْ َت  .شدََسَّ

صَمـَ  : طَمدَّ َٓ ـِ اعمَُْثـَّك، ىَمو سْم ِٓ ْػُظ  وٍر َواًمؾَّ ـُ سَمشَّ ـُ اعمَُْثـَّك، َواسْم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ َأِِّب َوطَمدَّ و اسْم

ُف  ُعقٍد، َأكَّ ًْ ـْ َأِِّب َم ـْ َأسمِقِف، قَم ، قَم ـْ إسِْمَراِهقَؿ اًمتَّْقِؿلِّ ـْ ؾُمَؾْقاَمَن، قَم ٌََي، قَم ـْ ؿُمْع ، قَم قَمِديٍّ

ُب هُماَلَمُف، وَمَجَعَؾ َيُؼقُل: َأقُمقُذ سمِو سُمُف، وَمَؼوَل: َأقُمقُذ هلليَموَن َيْيِ ، ىَموَل: وَمَجَعَؾ َيْيِ

َْٔؽ  هلل هللَوا»:  هلليَمُف، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا، وَمؽَمَ هللسمَِرؾُمقِل ا َِ َأْؿَدُر َظ

ْٔفِ  َِ  .، ىَموَل: وَمَلقْمَتَؼفُ شِمَْْؽ َظ

 (: 1728ص  /4 )ج  هللاإلماو مطله زمحُ ا قال 

ِِن ُيقُكُس  ـُ َوْهٍى، َأظْمؼَمَ َكو اسْم : َأظْمؼَمَ َٓ ـُ حَيَْقك، ىَمو صَمـِل َأسُمق اًمطَّوِهِر، َوطَمْرَمَؾُي سْم ، طَمدَّ

 ، ـِ َأِِّب اًْمَعوِص اًمثََّؼِػلِّ ـْ قُمْثاَمَن سْم ـِ ُمْطِعٍؿ، قَم ٌَػْمِ سْم ـُ ضُم ِِن َكوومُِع سْم ـِ ؿِمَفوٍب، َأظْمؼَمَ ـِ اسْم قَم

ُف ؿَمَؽو إِمَم َرؾُمقِل ا ِدِه ُمـُْذ َأؾْمَؾَؿ وَمَؼوَل   هللَأكَّ ًَ َوضَمًعو جَيُِدُه ذِم ضَم

ـْ َجَسِدَك، َوُؿْؾ  َضْع َيَدَك َظَذ افَِّذي»:  هللًَمُف َرؾُمقُل ا َ ِم َلَّ
َٖ َت
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اٍت َأُظقُذ بِٚ هللبِْٚشِؿ ا ـْ َذِّ َمٚ َأِجُد َوُأَحِٚذرُ  هللَثََلًثٚ، َوُؿْؾ َشْبَع َمرَّ  .شَوُؿْدَرتِِف ِم

  فَه عنس للقدز: 

 (: 179ص  /10 )ج  هللاإلماو البدازٖ زمحُ ا قال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم كَ  هللطَمدَّ ـُ ُيقؾُمَػ، َأظْمؼَمَ ـِ سْم ٌِْد احلَِؿقِد سْم ـْ قَم ـِ ؿِمَفوٍب، قَم ـِ اسْم و َموًمٌِؽ، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ـِ اخلَطَّوِب، قَم ـِ َزْيِد سْم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ٌِْد ا هللقَم ـِ قَم ـْ  هللسْم ـِ َكْقوَمٍؾ، قَم ـِ احلَوِرِث سْم سْم

ٌِْد ا ـَ اخلَطَّوِب  هللقَم ٌَّوٍس: َأنَّ قُمَؿَر سْم ـِ قَم ْلمِ سْم ، طَمتَّك إَِذا يَموَن ، ظَمَرَج إمَِم اًمشَّ

وُه َأنَّ اًمَقسَموَء ىَمْد  اِح َوَأْصَحوسُمُف، وَمَلظْمؼَمُ ـُ اجلَرَّ ٌَْقَدَة سْم َغ ًَمِؼَقُف ُأَمَراُء إضَْمـَوِد، َأسُمققُم سمَِنْ

ًملَِم، وَمَدقَمو ـَ إَوَّ ٌَّوٍس: وَمَؼوَل قُمَؿُر: اْدُع زِم اعمَُفوضِمِري ـُ قَم ْلِم. ىَموَل اسْم ُهْؿ َوىَمَع سمَِلْرِض اًمشَّ

ْلِم، وَموظْمَتَؾُػقا، وَمَؼوَل سَمْعُضُفْؿ: ىَمْد  ُهْؿ َأنَّ اًمَقسَموَء ىَمْد َوىَمَع سمِوًمشَّ وَموؾْمَتَشوَرُهْؿ، َوَأظْمؼَمَ

َْمٍر، َوَٓ َكَرى َأْن شَمْرضِمَع قَمـُْف، َوىَموَل سَمْعُضُفْؿ: َمَعَؽ سَمِؼقَُّي اًمـَّوِس َوَأْصَحوُب  ِٕ  ًَ ظَمَرضْم

، وَمَؼوَل: ، َوَٓ َكرَ  هللَرؾُمقِل ا
ِ
ى َأْن شُمْؼِدَمُفْؿ قَمغَم َهَذا اًمَقسَموء

َؾُؽقا ؾَمٌِقَؾ  ًَ ْؿ وَموؾْمَتَشوَرُهْؿ، وَم اْرشَمِػُعقا قَمـِّل، صُمؿَّ ىَموَل: اْدقُمقا زِم إَْكَصوَر، وَمَدقَمْقهُتُ

، َواظْمَتَؾُػقا يَموظْمتاَِلومِِفْؿ، وَمَؼوَل: اْرشَمِػُعقا قَمـِّل، صُمؿَّ ىَموَل: اْدعُ  ـَ ـْ يَموَن َهو  اعمَُفوضِمِري زِم َم

َتؾِْػ ِمـُْفْؿ قَمَؾْقِف  ـْ ُمَفوضِمَرِة اًمَػْتِح، وَمَدقَمْقهُتُْؿ، وَمَؾْؿ ََيْ ـْ َمْشَقَخِي ىُمَرْيٍش ِم ُهـَو ِم

، وَمـَوَدى قُمَؿُر ذِم 
ِ
َرضُماَلِن، وَمَؼوًُمقا: َكَرى َأْن شَمْرضِمَع سمِوًمـَّوِس َوَٓ شُمْؼِدَمُفْؿ قَمغَم َهَذا اًمَقسَموء

ـْ اًمـَّوِس:  اِح: َأومَِراًرا ِم ـُ اجلَرَّ ٌَْقَدَة سْم ٌٌِّح قَمغَم فَمْفٍر وَمَلْصٌُِحقا قَمَؾْقِف. ىَموَل َأسُمققُم إِِنِّ ُمَص

ـْ ىَمَدِر اهللىَمَدِر ا ٌَْقَدَة؟ َكَعْؿ َكِػرُّ ِم َك ىَموهَلَو َيو َأسَمو قُم ، هللإمَِم ىَمَدِر ا هلل؟ وَمَؼوَل قُمَؿُر: ًَمْق هَمػْمُ

ًَ ًَمْق يَموَن ًمَ  ٌٌَي، َوإظُْمَرى َأَرَأْي و ظَمِص ًْ َواِدًيو ًَمُف قُمْدَوشَموِن، إطِْمَدامُهَ ٌََط َؽ إسِمٌِؾ َه

ٌََي َرقَمْقَتَفو سمَِؼَدِر ا ًَ اخلَْص ًَ اجَلْدسَمَي َرقَمْقَتَفو سمَِؼَدِر هللضَمْدسَمٌي، َأًَمْقَس إِْن َرقَمْق ، َوإِْن َرقَمْق

ـُ قَمْقٍف هللا ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ًٌو ذِم سَمْعِض طَموضَمتِِف وَ  -؟ ىَموَل: وَمَجوَء قَم وَمَؼوَل: إِنَّ  -يَموَن ُمَتَغقِّ

ًُ َرؾُمقَل ا ُتْؿ بِِف »َيُؼقُل:   هللقِمـِْدي ذِم َهَذا قِمْؾاًم، ؾَمِؿْع ًْ
ِّ إَِذا َش
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ُرُجقا ؾَِراًرا ِمْْفُ  ٚ َؾََل ََّتْ ُتْؿ َِبَ ْٕ َْٖرٍض َوَأ ِْٔف، َوإَِذا َوَؿَع بِ َِ َدُمقا َظ َْ َْٖرٍض َؾََل َت : ىَموَل  شبِ

َف  هللوَمَحِؿَد ا  .قُمَؿُر صُمؿَّ اْكٍَمَ

 (.3740/ص 4احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 ٛما جاٛ يف القضا: 

 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ٱّٰ : هللقال ا
 .]هموومر[  ِّ ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت

 رث  يت ىت نت مت زت رت ٱّٰ :ّقال 
 .[41]إكػول:   ِّ ىث نث مث زث

 مج حج مث هت مت خت  حت  ٱّٰ :ّقال 
 جض  مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح  جح
 .]إكػول[  ِّ خض حض

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱّٰ :ّقال 
 نب زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

 .]اًمزمر[  ِّ نت مت زت  رت يب ىب

 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك ٱّٰ :ّقال 
 .[34]ؾمٌل:   ِّحن جن مم

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱّٰ :ّقال 

 .]اإلهاء[  ِّ يف ىف يث ىث نث
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 (: 141)ص  «الطي٘»بً أمحد يف  هللعبد ا قال 

ـْ ـَموُوٍس، طَمدَّ  َة، قَم ـِ َمْقَنَ ٌِْد اعمَْؾِِؽ سْم ـْ قَم قَْمَؿُش، قَم ْٕ صَمـِل َأِِّب، كو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، كو ا

ٌَّوٍس  ـِ قَم ًُ َمَع اسْم ذِم طَمْؾَؼٍي، وَمُذيمَِر َأْهُؾ اًْمَؼَدِر، وَمَؼوَل: َأذِم احْلَْؾَؼِي  ىَموَل: يُمـْ

 يت ىت نت مت زت رت ٱّٰ :ُأ قَمَؾْقفِ ِمـُْفْؿ َأطَمٌد وَمآظُمُذ سمَِرْأؾِمِف، صُمؿَّ َأىْمرَ 
 َوَأىْمَرُأ قَمَؾْقِف آَييَ  ،[]اإلهاء  ِّ يف ىف يث ىث نث  مث زث رث

 .شيَمَذا َوآَيَي يَمَذا

 هذا إصمر صحقح.

 حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت ٱّٰ: وىمول 
 .]اًمٌؼرة[  ِّ حص مس خس

 .]مريؿ[  ِّ مح جح مج حج ٱّٰ: وىمول 

 (: 54ص / 3ج  ) هللاإلماو اليطاٜٕ زمحُ ا قال 

ـُ َأظْمؼَمَ  صَمـَو قَمَطوُء سْم صَمـَو مَحَّوٌد، ىَموَل: طَمدَّ ، ىَموَل: طَمدَّ ـِ قَمَرِّبٍّ ـُ طَمٌِقِى سْم َكو حَيَْقك سْم

ـُ َيوِهٍ َصاَلًة، وَمَلْوضَمَز ومِقَفو، وَمَؼوَل ًَمُف سَمْعُض  ُر سْم ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: َصغمَّ سمِـَو قَمامَّ وِئِى، قَم ًَّ اًم

ًَ َأْو َأْوضَمزْ  ْػ و قَمغَم َذًمَِؽ، وَمَؼْد َدقَمْقُت ومِقَفو اًْمَؼْقِم: ًَمَؼْد ظَمػَّ اَلَة، وَمَؼوَل: َأمَّ َت اًمصَّ

ـْ َرؾُمقِل ا َـّ ِم ـَ  هللسمَِدقَمَقاٍت ؾَمِؿْعُتُف ، وَمَؾامَّ ىَموَم شَمٌَِعُف َرضُمٌؾ ِم

، صُمؿَّ ضَموَء وَمَلظْم 
ِ
قَموء ـِ اًمدُّ َلًَمُف قَم ًَ ِف، وَم ًِ ـْ َكْػ ُف يَمـَك قَم ؼَمَ سمِِف اًْمَؼْقَم: اًْمَؼْقِم ُهَق ُأَِّبٌّ هَمػْمَ َأكَّ

ا ِِل، فِٓا» ََٔٚة َخْرً َٝ اْْلَ ّْ
ِؼ، َأْحِِْٔل َمٚ َظِِ ِْ ، َوُؿْدَرتَِؽ َظَذ اْْلَ َٛ ْٔ ٌَ َؽ اْف ِّ ِْ ًِ ؿَّ بِ

ا ِِل، ا َٝ اْفَقَؾَٚة َخْرً ّْ
ِْل إَِذا َظِِ َٚدِة، فَِٓوَتَقؾَّ َٓ ِٛ َوافنَّ ْٔ ٌَ ََٔتَؽ يِف اْف َُٖفَؽ َخْن ؿَّ َوَأْش

َُٖفَؽ  َْك،  َوَأْش
ٌِ ِر َواْف َْ ٍَ ْهَد يِف اْف ََ َُٖفَؽ اْف ، َوَأْش ِٛ َو ٌَ َضٚ َواْف ؼِّ يِف افرِّ َٜ اْْلَ َّ

ِِ ـَ

َوِٚء،  ََ َد اْف ًْ َضَٚء َب َُٖفَؽ افرِّ ََىُِع، َوَأْش َٓ َتْْ َة َظْغٍ  َُٖفَؽ ُؿرَّ ُد، َوَأْش ٍَ َٓ َيْْ ٔاًم  ًِ َٕ َُٖفَؽ  َوَأْش
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َد ادَْ  ًْ ِْٔش َب ًَ َُٖفَؽ َبْرَد اْف ةَ َوَأْش َُٖفَؽ َفذَّ ْقِت، َوَأْش
(1)

ْقَق إَِػ   َؽ، َوافنَّ ِٓ افََّْيِر إَِػ َوْج

، ا ٍٜ َِّ ٍٜ ُمِو َٓ ؾِْتَْ ٍة، َو اَء ُمَِضَّ ٚئَِؽ يِف َؽْرِ ََضَّ ََ َْٚ ُهَداًة فِٓفِ ِْ ًَ ياَمِن، َواْج ِٜ اإْلِ َّْٚ بِِزيَْ ؿَّ َزيِّ

ـَ  َتِدي ْٓ  .شُم

وئى وإن  ًّ يمون خمتؾًِطو ومؼد روى قمـف محود سمـ هذا طمديٌ صحقح، وقمطوء سمـ اًم

 زيد ىمٌؾ آظمتالط قمغم أّكف ىمد شمقسمع متوسمعي ىموسة.

 (: 55ص / 3ج  ) هللاإلماو اليطاٜٕ زمحُ ا قال 

ٌَْقُد ا َكو قُم صَمـَو  هللَأظْمؼَمَ ل، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو قَمؿِّ ـِ ؾَمْعٍد، ىَموَل: طَمدَّ ـِ إسِْمَراِهقَؿ سْم ـُ ؾَمْعِد سْم سْم

ـْ أَ  يٌؽ، قَم ُر َذِ ٌَوٍد، ىَموَل: َصغمَّ قَمامَّ ـِ قُم ـْ ىَمْقِس سْم ـْ َأِِّب ُِمَْؾٍز، قَم ، قَم ِِّب َهوؿِمٍؿ اًْمَقاؾِمطِلِّ

ُجقَد؟  ًُّ يُمقَع َواًم ْ ُأشمِؿَّ اًمرُّ ُْؿ َأْكَؽُروَهو، وَمَؼوَل: َأمَل َفو، وَمَؽَلّنَّ ـُ َيوِهٍ سمِوًْمَؼْقِم َصاَلًة َأظَمػَّ سْم

ِلُّ ىَموًُمقا: سَمغَم، ىَموَل: َأَمو إِِنِّ دَ   يَموَن اًمـٌَّ
ٍ
َيْدقُمق سمِِف:  قَمْقُت ومِقَفو سمُِدقَموء

ا ِِل، فِٓا» ََٔٚة َخْرً َٝ اْْلَ ّْ
ِؼ، َأْحِِْٔل َمٚ َظِِ ِْ ، َوُؿْدَرتَِؽ َظَذ اْْلَ َٛ ْٔ ٌَ َؽ اْف ِّ ِْ ًِ ؿَّ بِ

 ِٛ ْٔ ٌَ ََٔتَؽ يِف اْف َُٖفَؽ َخْن ا ِِل، َوَأْش َٝ اْفَقَؾَٚة َخْرً ّْ
ِْل إَِذا َظِِ َٜ َوَتَقؾَّ َّ

ِِ ـَ َٚدِة، َو َٓ َوافنَّ

ََىُِع،  َٓ َتْْ َة َظْغٍ  ُد، َوُؿرَّ ٍَ َٓ َيْْ ٔاًم  ًِ َٕ َُٖفَؽ  ، َوَأْش ِٛ َو ٌَ َضٚ َواْف ْخََلِص يِف افرِّ اإْلِ

َؽ،  ِٓ َة افََّْيِر إَِػ َوْج َد ادَْْقِت، َوَفذَّ ًْ ِْٔش َب ًَ َوِٚء، َوَبْرَد اْف ََ َضَٚء بِْٚف َُٖفَؽ افرِّ َوَأْش

ْقَق  ، ا َوافنَّ ٍٜ َِّ ٍٜ ُمِو
ٍة، َوؾِْتَْ اَء ُمَِضَّ ـْ ََضَّ ٚئَِؽ، َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ََ ِٜ فِٓإَِػ فِ َّْٚ بِِزيَْ ؿَّ َزيِّ

ـَ  َتِدي ْٓ َْٚ ُهَداًة ُم ِْ ًَ ياَمِن، َواْج  .شاإْلِ

اًمـخعل، ؾموء طمػظف عمو وزم اًمؼضوء، يصؾح ذم اًمشقاهد  هللذيؽ: هق اسمـ قمٌد ا

رموِن: وأسمق ُمؾز: هق ٓطمؼ سمـ محقد يمالمهو مـ واعمتوسمعوت: وأسمق هوؿمؿ: هق اًم

 ، واًمثوِن ذم إؾمامء.شهتذيى اًمتفذيى»رضمول اجلامقمي، إول شمرمجتف ذم اًمؽـك مـ 

                                                        
 نَّ اعمممـلم يرون رِّبؿ ذم أظمرة.هذا مـ مجؾي إدًّمي قمغم أ (3) 
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 (: 199ص / 1ج  ) هللاإلماو أمحد زمحُ ا قال 

ـِ َأِِّب َمْريَ  ـْ سُمَرْيِد سْم ـُ َأِِّب إؾِْمَحوَق، قَم صَمـَو ُيقُكُس سْم صَمـَو َويِمقٌع، طَمدَّ ـْ طَمدَّ ، قَم ُؾقزِمِّ ًَّ َؿ اًم

، ىَموَل: قَمؾََّؿـِل َرؾُمقُل ا ـِ قَمكِمٍّ ـِ سْم ًَ ـِ احْلَ ، قَم
ِ
  هللَأِِّب احْلَْقَراء

َـّ ذِم ىُمـُقِت اًْمَقشْمِر:  ، فِٓا»يَمؾاَِمٍت َأىُمقهُلُ َٝ ْٔ ـْ َظَٚؾ َّ ، َوَظٚؾِِْل ؾِٔ َٝ ـْ َهَدْي َّ ؿَّ اْهِدِِّن ؾِٔ

، َوَبٚ َٝ ْٔ ـْ َتَقفَّ َّ َِِْض َوٓ َوَتَقفَِّْل ؾِٔ ََّٕؽ َت ، َؾِ٘ َٝ ْٔ ، َوِؿِْل َذَّ َمٚ َؿَو َٝ ْٔ ِرْك ِِل ؾِٔاَم َأْظَى

 َٝ ْٔ َٚف ًَ َْٚ َوَت َٝ َربَّ ـْ َٝ َتَبَٚر ْٔ ـْ َواَف َٓ َيِذلُّ َم ُف  َّٕ َْٔؽ، إِ َِ َٙ َظ َْ شُي
(1)

. 

هذا طمديٌ صحقح وهق مـ إطموديٌ اًمتل أًمزم اًمدارىمطـل اًمٌخوري ومًؾاًم 

 أن َيرضموهو.

 (: 359ص / 6ج  ) هللاإلماو الرتمرٖ زمحُ ا قال 

ـُ  صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـُ طُمْجٍر، اعمَْْعـَك َواطِمٌد، ىَموَٓ: طَمدَّ ـُ َمـِقٍع، َوقَمكِمُّ سْم صَمـَو َأمْحَُد سْم طَمدَّ

َة ىَموَل: ىَموَل رَ  ـْ َأِِّب قَمزَّ ـِ ُأؾَموَمَي، قَم ـْ َأِِّب اعمَْؾِقِح سْم ـْ َأيُّقَب، قَم  هللؾُمقُل اإسِْمَراِهقَؿ، قَم

ٌٍْد َأْن َيُؿقَت سمَِلْرٍض ضَمَعَؾ ًَمُف إًَِمْقَفو طَموضَمًي، َأْو  هلل: إَِذا ىَمَه ا ًمَِع

و طَموضَمًي.  ىَموَل: ِِبَ

ٌٌ َصِحقٌح.  َهَذا طَمِدي

ـُ ُأؾَم  ٌٍْد، َوَأسُمق اعمَْؾِقِح اؾْمُؿُف قَموِمُر سْم ـُ قَم وُر سْم ًَ ٌٌَي َواؾْمُؿُف َي َة ًَمُف ُصْح ـِ وَمَي سمْ َوَأسُمق قَمزَّ

 .قُمَؿػْمٍ اهلَُذزِمُّ 

                                                        
ذم هذا احلديٌ رّد قمغم مـ يزقمؿ أّكف متشقِّع ٕهؾ اًمٌقً وٓ جيقز اًمؼـقَت إٓ سموًمؼرآن، ومفوهق  (3) 

ىمـقشمو ًمقس مـ اًمؼرآن، أومتحؽؿقن قمغم صالة احلًـ  ُيعؾِّؿ احلًـ  اًمـٌل 

 .ت[]اًمصوومو  ِّ جم يل ىل مل خل ٱّٰسمـ قمكم وؾموئر اعمًؾؿلم أّنو سموـمؾي؟ 
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 وهق مـ إطموديٌ اًمتل أًمزم اًمدارىمطـل اًمٌخوري ومًؾاًم أن َيرضموهو.

 (: 2041ص / 4ج  ) هللاإلماو مطله زمحُ ا قال 

ـُ  صَمـَو قَمْزَرُة سْم ـُ قُمَؿَر، طَمدَّ صَمـَو قُمْثاَمُن سْم ، طَمدَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ احْلَـَْظكِمُّ صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم طَمدَّ

، ًٍ ، ىَموَل: ىَموَل زِم  صَموسمِ يكِمِّ ؾَْمَقِد اًمدِّ ْٕ ـْ َأِِّب ا ـِ َيْعَؿَر، قَم ـْ حَيَْقك سْم ـِ قُمَؼْقٍؾ، قَم ـْ حَيَْقك سْم قَم

ٌء ىُمِِضَ  ًَ َمو َيْعَؿُؾ اًمـَّوُس اًْمَقْقَم َوَيْؽَدطُمقَن ومِقِف، َأَرْ ، َأَرَأْي ـُ احْلَُصلْمِ قِمْؿَراُن سْم

ـْ ىَمدَ  ٌَُؾقَن سمِِف مِمَّو َأشَموُهْؿ سمِِف َكٌِقُُّفْؿ، قَمَؾْقِفْؿ َوَمَه قَمَؾْقِفْؿ ِم َتْؼ ًْ ٌََؼ؟ َأْو ومِقاَم ُي ِر َمو ؾَم

ٌء ىُمِِضَ قَمَؾْقِفْؿ، َوَمَه قَمَؾْقِفْؿ، ىَموَل وَمَؼوَل:  : سَمْؾ َرْ ًُ ُي قَمَؾْقِفْؿ؟ وَمُؼْؾ ًِ احْلُجَّ ٌََت َوصَم

ـْ َذًمَِؽ وَمَزقًمو ًُ ِم  ظَمْؾُؼ ا َأوَماَل َيُؽقُن فُمْؾاًم؟ ىَموَل: وَمَػِزقْم
ٍ
ء : يُمؾُّ َرْ ًُ  هللؿَمِديًدا، َوىُمْؾ

َلًُمقَن، وَمَؼوَل زِم: َيْرمَحَُؽ ا ًْ َلُل قَمامَّ َيْػَعُؾ َوُهْؿ ُي ًْ ْ ُأِرْد سماَِم  هللَوِمْؾُؽ َيِدِه، وَماَل ُي إِِنِّ مَل

ـْ ُمَزْيـََي َأشَمَقو َرؾُمقَل  طَْمِزَر قَمْؼَؾَؽ، إِنَّ َرضُمَؾلْمِ ِم ِٕ  َّٓ   هللاؾَمَلًْمُتَؽ إِ
: َيو َرؾُمقَل ا َٓ ٌء ىُمِِضَ  هللوَمَؼو ًَ َمو َيْعَؿُؾ اًمـَّوُس اًْمَقْقَم، َوَيْؽَدطُمقَن ومِقِف، َأَرْ َأَرَأْي

ٌَُؾقَن سمِِف مِمَّو َأشَموُهْؿ سمِِف َكٌِقُُّفْؿ،  َتْؼ ًْ ٌََؼ، َأْو ومِقاَم ُي ـْ ىَمَدٍر ىَمْد ؾَم قَمَؾْقِفْؿ َوَمَه ومِقِفْؿ ِم

يُ  ًِ احْلُجَّ ٌََت ْؿ، َوَتْهِديُؼ »قَمَؾْقِفْؿ؟ وَمَؼوَل:  َوصَم ِٓ َٙ ؾِٔ ْؿ َوَم ِٓ ْٔ َِ ٌء ُؿِِضَ َظ ، َبْؾ َرْ َٓ

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱّٰ:  هللَذفَِؽ يِف ـَِتِٚب ا
 .ش]اًمشؿس[  ِّ رب

 (: 513ص / 11ج  ) هللالبدازٖ زمحُ ا قال 

ـْ َأِِّب  ، قَم ـْ ؾُمَؿلٍّ صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم ـِ طَمدَّ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم َصوًمٍِح، قَم

ِلِّ  ُذوا بِٚ»ىَموَل:  اًمـٌَّ قَّ ًَ ِٚء،  هللَت ََ ِد افَبََلِء، َوَدَرِك افنَّ ْٓ ـْ َج ِم

ِٜ إَْظَداءِ  َوِٚء، َوَصاَمَت ََ  .شَوُشقِء اف

 (.1080/ص 4أظمرضمف مًؾؿ )ج 
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 (: 186ص / 1ج  ) هللاإلماو أمحد بً أبٕ عاصه اليبٔل زمحُ ا قال 

ـْ ُأمِّ صمـ ٌٍَس، قَم ـِ طَمْؾ ـِ اسْم ـِ ُمَفوضِمٍر، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـُ قُمْثاَمَن، صمـو َأِِّب، قَم و قَمْؿُرو سْم

ٌَْقٍد، يَموَن َيُؼقُل:  ـَ قُم ، َأنَّ وَمَضوًَمَي سْم
ِ
ْرَداء َوِٚء، فِٓا»اًمدَّ ََ َد اْف ًْ َضٚ َب َُٖفَؽ افرِّ ؿَّ إِِّنِّ َأْش

َد ادَْْقِت، َوفَ  ًْ ِْٔش َب ًَ َة افََّْيرِ َوَبْرَد اْف ذَّ
(1)

ـْ َؽْرِ   ٚئَِؽ ِم ََ ْقَق إَِػ فِ َؽ، َوافنَّ ِٓ يِف َوْج

 ٍٜ َِّ ٍٜ ُمِو
َٓ ؾِْتَْ ٍة َو اٍء ُمَِضَّ ِلُّ شََضَّ و اًمـٌَّ َو َدقَمَقاٌت يَموَن َيْدقُمق ِِبَ . َوَزقَمَؿ َأّنَّ

. 

 هذا طمديٌ صحقح رضموًمف صمؼوت.

 مْازد الظنآٌ» كنا يف هللاإلماو ذلند بً حباٌ البطيت زمحُ ا قال» : 

ـُ  ـْ قُمْرَوة سْم صَمـَو َويِمقٌع قَم ٌََي طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـْ يمَِتوسمِِف طَمدَّ َكو َأسُمق َيْعغَم ِم َأظْمؼَمَ

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ ـْ َأَكٍس ىَموَل ظَمَدْم ـْ صُماَمَمَي قَم ًٍ قَم قَمنَمَ ؾِمـلَِم وَماَم  صَموسمِ

ٚنَ »ٓ ىَموَل: سَمَعَثـِل ذِم طَموضَمي مل أمتَفو إِ  َُ َٚن َأْو َفْق ؿدر َف َُ  .شَفْق ُؿِِضَ َف

هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثـك، أسمو يعغم 

 ، وهق إموم ضمؾقؾ اًمشلن.شاعمًـد»اعمقصكم، صوطمى 

                                                        
 هذا مـ إدًّمي اعمتقاشمرة قمغم أّن اعمممـلم يرون رِبؿ ذم أظمرة، وىمول سمعض أهؾ اًمعؾؿ: (3) 

ــــذب ـــــ يم ــــديٌ م ــــقاشمر طم ــــو شم  مم

ـــــــقض ـــــــي ؿمـــــــػوقمي واحل  ورؤي
 

ـــــى  ـــــو واطمتً ـــــك هلل سمقت ــــــ سمـ  وم

 ومًـــــح ظمػـــــلم وهـــــذي سمعـــــض
 

 ُيرى ذم أظمرة يموومر وكحـ كؽرر اًمتـٌقف قمغم هذا، ّٕن اعمعتزًمي اعمٌتدقمي يرون أّن اًمذي يؼقل: إن اهلل

شملويؾ، ومـحـ كؼقل هلؿ: مقشمقا سمغقظؽؿ، ومـحـ كممـ سمام ضموء ذم يمتوب اهلل وذم ؾمـي رؾمقل اهلل 

.وٓ كٌوزم ِبذيوكؽؿ ، 

 )م(. [ىمؾً: إكؽور رؤيي اهلل شمعومم ذم أظمرة: سمدقمي يمػريي]
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 (2215/ ص 4)ج  هللاإلماو مطله زمحُ ا قال : 

، وَ  لُّ
سمِقِع اًْمَعَتؽِ صَمـَو َأسُمق اًمرَّ ـِ َزْيٍد طَمدَّ ـْ مَحَّوِد سْم و قَم ـُ ؾَمِعقٍد، يمِاَلمُهَ ٌَُي سْم َواًمؾَّْػُظ  -ىُمَتْق

ٌََي  ـْ صَمْقسَموَن، ىَموَل:  -ًمُِؼَتْق ـْ َأِِّب َأؾْماَمَء، قَم ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي، قَم ـْ َأيَّقَب، قَم صَمـَو مَحَّوٌد، قَم طَمدَّ

َْرَض، َؾَرأَ  هللإِنَّ ا»:  هللىَموَل َرؾُمقُل ا ْٕ ٚ َزَوى ِِل ا َٓ ُٝ َمَنِٚرَؿ ْي

َر  َُْحَ ْٕ ـِ ا َْْزْي َُ ُٝ اْف ٚ، َوُأْظىِٔ َٓ ٚ َمٚ ُزِوَي ِِل ِمْْ َٓ ُُ ِْ ُغ ُم ُِ َْٔب تِل َش ٚ، َوإِنَّ ُأمَّ ِٚرََبَ ٌَ َوَم

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ َط َظ ِِّ َٓ ُيَس ، َوَأْن  ٍٜ
ٍٜ َظٚمَّ

ٚ بَِسَْ َٓ َُ ِِ َٓ ُُيْ تِل َأْن  ُمَّ
ِٕ ُٝ َرِبِّ  َْٖف ََٔض، َوإِِّنِّ َش َْب ْٕ  َوا

 ُٝ ْٔ ُد إِِّنِّ إَِذا َؿَو َّّ ْؿ، َوإِنَّ َرِبِّ َؿَٚل: َيٚ ُُمَ ُٓ َْٔوَت َْٔسَتبَِٔح َب ْؿ، َؾ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ ِشَقى َأ ا ِم َظُدوًّ

ِِّطَ  َٓ ُأَش ، َوَأْن  ٍٜ
ٍٜ َظٚمَّ

ْؿ بَِسَْ ُٓ َُ َٓ ُأْهِِ تَِؽ َأْن  ُمَّ
ِٕ ُْٔتَؽ  ، َوإِِّنِّ َأْظَى َٓ ُيَردُّ ُف  َّٕ  َؿَوًٚء َؾِ٘

 ِٓ ْٔ َِ َْٖؿَىِٚرَهٚ َظ ـْ بِ ْؿ َم ِٓ ْٔ َِ َع َظ َّ ْؿ، َوَفِق اْجَت ُٓ َْٔوَت ْؿ، َيْسَتبُِٔح َب ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ ِشَقى َأ ا ِم ْؿ َظُدوًّ

ـْ َبْغَ َأْؿَىِٚرَهٚ  - ًوٚ، َوَيْسبِل بَ  -َأْو َؿَٚل َم ًْ ُِِؽ َب ْؿ ُُيْ ُٓ ُو ًْ قَن َب ُُ ْؿ َحتَّك َي ُٓ ُو ًْ

ًوٚ ًْ  .شَب

ـُ طَمرْ  صَمـِل ُزَهػْمُ سْم وٍر وطَمدَّ ـُ سَمشَّ ـُ اعمَُْثـَّك، َواسْم ُد سْم ـُ إسِْمَراِهقَؿ، َوحُمَؿَّ  -ٍب، َوإؾِْمَحوُق سْم

صَمـَو  ظَمُروَن: طَمدَّ ْٔ َكو، وىَموَل ا ـْ  -ىَموَل إؾِْمَحوُق: َأظْمؼَمَ صَمـِل َأِِّب، قَم ـُ ِهَشوٍم، طَمدَّ ُمَعوُذ سْم

طَمٌِلِّ  ـْ َأِِّب َأؾْماَمَء اًمرَّ ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي، قَم ـْ صَمْقسَموَن، َأنَّ َكٌِلَّ اىَمَتوَدَة، قَم  هلل، قَم

 :هللإِنَّ ا»، ىَموَل  ٚ َٓ ُٝ َمَنِٚرَؿ َْرَض، َحتَّك َرَأْي ْٕ َٚػ َزَوى ِِل ا ًَ َت

ََٔض  َْب ْٕ َر َوا َُْحَ ْٕ ـِ ا َْْزْي َُ ٚ، َوَأْظَىِِّٚن اْف ِٚرََبَ ٌَ   .شَوَم

ـْ َأِِّب ىِماَلسَميَ   َأيُّقَب، قَم
ٌِ  .صُمؿَّ َذيَمَر َكْحَق طَمِدي

 القله مبا ٍْ كاًٜ جّف: 

 (117/ ص 9)ج  هللالبدازٖ زمحُ ا قال : 

ـْ َأِِّب  ـِ ؿِمَفوٍب، قَم ـْ اسْم ـِ َيِزيَد، قَم ـْ ُيقُكَس سْم ـُ َوْهٍى، قَم ِِن اسْم ٌَُغ: َأظْمؼَمَ َوىَموَل َأْص
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ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة  : َيو َرؾُمقَل اؾَمَؾَؿَي، قَم ًُ ، َوَأكَ  هلل، ىَموَل: ىُمْؾ و إِِنِّ َرضُمٌؾ ؿَموبٌّ

 : ًُ ًَ قَمـِّل، صُمؿَّ ىُمْؾ َؽ ًَ وَء، وَم ًَ ُج سمِِف اًمـِّ ، َوَٓ َأضِمُد َمو َأشَمَزوَّ ًَ َأظَموُف قَمغَم َكْػِز اًمَعـَ

ًُ ِمْثَؾ َذًمَِؽ،  ًَ قَمـِّل، صُمؿَّ ىُمْؾ َؽ ًَ : ِمْثَؾ َذًمَِؽ، وَم ًُ ًَ قَمـِّل، صُمؿَّ ىُمْؾ َؽ ًَ ِمْثَؾ َذًمَِؽ، وَم

ِلُّ  َٝ ٍَٓق َؾْٚخَتِص َيٚ َأَبٚ ُهَريْ »: وَمَؼوَل اًمـٌَّ ْٕ ُؿ باَِم َأ َِ ََ َرَة َجػَّ اف

 .شَظَذ َذفَِؽ َأْو َذرْ 

 (396/ ص 4)ج   «تػلٔل التعلٔل»يف  هللاحلافظ زمحُ ا قال : 

: أكو أسمق طمومد سمـ اًمنمىمل، شاجلؿع سملم اًمصحقحلم»ىمول أسمق سمؽر اجلقزىمل ذم 

 رج ِبذا.ومؽل سمـ قمٌدان، ىموٓ: صمـو حمؿد سمـ حيقك، صمـو أصٌغ سمـ اًمػ

 وزاد سمعد ىمقًمف: اًمعـً: وملذن زم أن أظمتص.

 ورواه اإلؾمامقمقكم قمـ اًمؼوؾمؿ، قمـ اًمرمودي، قمـ أصٌغ.

قمـ حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ اعمـخقي قمـ أصٌغ  شيمتوب اًمؼدر»ورواه اًمػريوِّب ذم 

 سمف.

 (2040/ ص 4)ج   هللاإلماو مطله زمحُ ا قال : 

صَمـَو  ـُ ُيقُكَس، طَمدَّ صَمـَو َأمْحَُد سْم ـُ حَيَْقك، دَّ صَمـَو حَيَْقك سْم ، ح َوطَمدَّ سَمػْمِ صَمـَو َأسُمق اًمزُّ ، طَمدَّ ُزَهػْمٌ

ـِ ضُمْعُشٍؿ  ـُ َموًمِِؽ سْم اىَمُي سْم ـْ ضَموسمٍِر، ىَموَل: ضَموَء ُهَ ، قَم سَمػْمِ ـْ َأِِّب اًمزُّ َكو َأسُمق ظَمْقَثَؿَي، قَم َأظْمؼَمَ

ْ ًَمـَو ِديـَـَو يَمَلكَّو ظُمؾِؼْ  هللىَموَل: َيو َرؾُمقَل ا ًْ سمِِف سَملمِّ َن، ومِقاَم اًْمَعَؿُؾ اًْمَقْقَم؟ َأومِقاَم ضَمػَّ ْٔ ـَو ا

َتْؼٌُِؾ؟ ىَموَل:  ًْ ىَْماَلُم، َوضَمَرْت سمِِف اعمََْؼوِديُر، َأْم ومِقاَم َك ْٕ َْؿََلُم »ا ْٕ ْٝ بِِف ا ٍَّ ، َبْؾ ؾِٔاَم َج َٓ

ِٚديرُ  ََ  ىَموَل: وَمِػقَؿ اًْمَعَؿُؾ؟  شَوَجَرْت بِِف ادَْ

: صمُ  : َمو ىَموَل؟ وَمَؼوَل ىَموَل ُزَهػْمٌ ًُ َلًْم ًَ  مَلْ َأوْمَفْؿُف، وَم
ٍ
ء سَمػْمِ سمٌَِمْ ُِقا »: ؿَّ شَمَؽؾََّؿ َأسُمق اًمزُّ َّ اْظ

 ٌ َٔسَّ ؾي ُم ُُ  .شَؾ
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ـْ َأِِّب  ـُ احْلَوِرِث، قَم ِِن قَمْؿُرو سْم ـُ َوْهٍى، َأظْمؼَمَ َكو اسْم صَمـِل َأسُمق اًمطَّوِهِر، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ـِ  ـْ ضَموسمِِر سْم ، قَم سَمػْمِ ٌِْد ااًمزُّ ِلِّ هللقَم ـِ اًمـٌَّ ، ِِبََذا اعمَْْعـَك َوومِقِف، ، قَم

ِِفِ »:  هللوَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َّ ًَ
ٌ فِ َٔسَّ ؾُّ َظِٚمٍؾ ُم  .شـُ

 (401/ ص 7)ج   هللاإلماو الرتمرٖ زمحُ ا قال : 

ـْ حَيْ  ـُ قَمقَّوٍش، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـُ قَمَروَمَي، ىَموَل: طَمدَّ ـُ سْم ًَ صَمـَو احلَ ـِ َأِِّب قَمْؿٍرو طَمدَّ َقك سْم

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم ٌَوِِنِّ ْق ًَّ ٌَْد ا هللاًم ًُ قَم ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ْيَؾِؿلِّ ـِ اًمدَّ ـَ قَمْؿٍرو، َيُؼقُل:  هللسْم سْم

ًُ َرؾُمقَل ا ظَمَؾَؼ ظَمْؾَؼُف ذِم فُمْؾَؿٍي،   هللَيُؼقُل: إِنَّ ا  هللؾَمِؿْع

ـْ َأَصوسمَ  ـْ ُكقِرِه، وَمَؿ ، وَمَلًْمَؼك قَمَؾْقِفْؿ ِم ـْ َأظْمَطَلُه َوؾَّ ـْ َذًمَِؽ اًمـُّقِر اْهَتَدى، َوَم ُف ِم

 .هللوَمؾَِذًمَِؽ َأىُمقُل: ضَمػَّ اًمَؼَؾُؿ قَمغَم قِمْؾِؿ ا

. ـٌ ًَ ٌٌ طَم  َهَذا طَمِدي

(، طمّدصمـو أسمق اًمّرسمقع 307/ص 3)ج  هللأِّب قموصؿ رمحف ا احلديٌ أظمرضمف اسمـ

 ؾمؾقامن سمـ داود، صمـو إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش، سمف.

 (175) ص  «الصسٓع٘»سٖ يف ّقال اآلد : 

وأظمؼمكو اًمػريوِّب، ىمول: طمدصمـو قمثامن سمـ أِّب ؿمقٌي، ىمول: طمدصمـو إؾمامقمقؾ سمـ 

قمقوش سمف. وإؾمامقمقؾ روايتف قمـ اًمشومقلم مؼٌقًمي، وؿمقخف ؿمومل، قمغم أّكف ىمد 

 شمقسمع.

(: صمـو اسمـ مصػك، صمـو وؿرة قمـ حيقك سمـ 307/ص 3ىمول اسمـ أِّب قموصؿ )ج 
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أِّب قمؿرو اًمًقٌوِن
(1)

هتذيى »سمف. ووؿرة: هق اسمـ رسمقعي اًمػؾًطقـل، شمرمجتف ذم  

 ، وهق طمًـ احلديٌ.شاًمتفذيى

 (197/  ص  2)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـِ  ـِ اسْم ـُ ُرَوْيٍؿ، قَم ِِن قُمْرَوُة سْم ـُ ُمَفوضِمٍر، َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـَو َأسُمق اعمُِْغػَمِة، طَمدَّ طَمدَّ

ْيَؾِؿلِّ  ًَ اعمَْْؼِدِس  -اًمدَّ ـُ سَمْق ُؽ ًْ ٌَْد -اًمَِّذي يَموَن َي ًَ َيو قَم ، ىَموَل: صُمؿَّ ؾَمَلًْمُتُف: َهْؾ ؾَمِؿْع

ـَ قَمْؿٍرو، َرؾُمقَل ا هللا ؟ ىَموَل:   هللسْم
ٍ
ء َيْذيُمُر ؿَموِرَب اخْلَْؿِر سمٌَِمْ

ًُ َرؾُمقَل ا ـْ »َيُؼقُل:   هللَكَعْؿ، ؾَمِؿْع َر َأَحٌد ِم ّْ ُب اْْلَ َٓ َيْؼَ

تِ  َبَؾ اُأمَّ َْ َٔ ًَِغ َصَبًٚحٚ ِمْْفُ  هللل َؾ  .شَصََلًة َأْرَب

ًُ َرؾُمقَل ا ُف، ُثؿَّ  هللإِنَّ ا»َيُؼقُل:   هللىَموَل: َوؾَمِؿْع ََ ِْ َؼ َخ َِ َخ

ـْ َصَٚء َأْن  ََٖصَٚب افُّْقُر َم ْؿ، َؾ ِٓ ْٔ َِ ُٚه َظ ََ َْٖف ُٕقِرِه َمٚ َصَٚء َؾ ـْ  ، ُثؿَّ َأَخَذ ِم ٍٜ
َّ ِْ ْؿ يِف ُط ُٓ َِ ًَ َج

ـْ يُ  َٖ َم َٖ  ِهَٔبُف، َوَأْخَى ـْ َأْخَى ِد اْهَتَدى، َوَم ََ ـْ َأَصَٚبُف افُّْقُر َيْقَمئٍِذ َؾ َّ َيْقَمئٍِذ   َصَٚء، َؾ

ُؿ بِ  َِ ََ : َجػَّ اْف ُٝ ِْ ، َؾَِِذفَِؽ ُؿ ـٌ َضؾَّ ٚئِ ـَ  .شاَم ُهَق 

ؼف اسمـ  هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ قمروة سمـ رويؿ، وىمد وصمَّ

 .هلل، واسمـ اًمديؾؿل: هق قمٌد اشهتذيى اًمتفذيى»واًمـًوئل، يمام ذم معلم، ودطمقؿ، 

 (176/  ص  2)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

صَمـَو  ، طَمدَّ ٍد َأسُمق إؾِْمَحوَق اًْمَػَزاِريُّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم ـُ قَمْؿٍرو، طَمدَّ صَمـَو ُمَعوِوَيُي سْم طَمدَّ

صَمـِل َرسمِ  ، طَمدَّ َْوَزاقِملُّ ْٕ ٌِْد اا ـْ قَم ـُ َيِزيَد، قَم ٌِْد  هللقَعُي سْم ًُ قَمغَم قَم ، ىَموَل: َدظَمْؾ ْيَؾِؿلِّ ـِ اًمدَّ سْم

ـِ قَمْؿٍرو َوُهَق ذِم طَموِئٍط ًَمُف سمِوًمطَّوِئِػ ُيَؼوُل ًَمُف: اًْمَقْهُط، َوُهَق خُمَوِسٌ ومَ  هللا ـْ سْم ًتك ِم

                                                        
ب سموًمًلم اعمفؿؾي ، واًمصقا-سموًمشلم اعمعجؿي  -ًممضمري: اًمشقٌوِن  شاًمنميعي»ذم اًمؽممذي و (3) 

 يمام أصمٌتـوه.
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: سَمَؾغَ ىُمَرْيٍش، ُيَزنُّ  ًُ ِب اخْلَْؿِر، وَمُؼْؾ نُمْ
: َأكَّف ـِل قَمـْ سمِ ٌٌ سَمَي ََخٍْر مَلْ َؽ طَمِدي َب َذْ ـْ َذِ َم

ٌَِؾ ايَ  ـْ َأشَمك ًَمُف شَمْقسَمًي  هللْؼ ُف َم ِف، َوَأكَّ ـِ ُأمِّ ـْ ؿَمِؼَل ذِم سَمْط ِؼلَّ َم ٌَوطًمو، َوَأنَّ اًمشَّ َأْرسَمِعلَم َص

 ًَ َٓ َيـَْفُزُه  سَمْق ـْ ظَمِطقَئتِفِ اعمَْْؼِدِس  اَلُة ومِقِف، ظَمَرَج ِم َّٓ اًمصَّ ُف، وَمَؾامَّ  إِ ِمْثَؾ َيْقِم َوًَمَدشْمُف ُأمُّ

ٌُْد ا ـْ َيِدِه، صُمؿَّ اْكَطَؾَؼ، صُمؿَّ ىَموَل قَم ـُ قَمْؿٍرو:  هللؾَمِؿَع اًْمَػَتك ِذيْمَر اخْلَْؿِر، اضْمَتَذَب َيَدُه ِم سْم

ًُ َرؾُمقَل ا طََمٍد َأْن َيُؼقَل قَمكَمَّ َمو مَلْ َأىُمْؾ، ؾَمِؿْع ِٕ َٓ ُأطِمؾُّ    هللإِِنِّ 
ًَِغ َصَبًٚحٚ، َؾِْ٘ن َتَٚب َتَٚب »ُؼقُل: يَ  َبْؾ َفُف َصََلٌة َأْرَب َْ ْ ُت ًٜ ََل َب ِر َذْ ّْ ـَ اْْلَ َب ِم ـْ َذِ َم

ًَِغ َصَبًٚحٚ، َؾِْ٘ن َتَٚب َتَٚب ا هللا َبْؾ َفُف َصََلٌة َأْرَب َْ ِْٔف، َؾِْ٘ن َظَٚد ََلْ ُت َِ ِْٔف، َؾِْ٘ن َظَٚد  هللَظ َِ َظ

ِٜ  يَؿَٚل: َؾََل َأْدرِ  -
ًَ ابِ ِٜ َأْو يِف افرَّ ٚ َظَذ ا -يِف افثَّٚفَِث ًَّ َٚن َح ـَ ـْ  هللَؾِْ٘ن َظَٚد  َُٔف ِم

َِ َأْن َيْس

بَ  ِٜ اْْلَ ِٜ َرْدَؽ ََٔٚم
َِ  .شِٚل َيْقَم اْف

ًُ َرؾُمقَل ا ُف   هللإِنَّ ا»َيُؼقُل:   هللىَموَل َوؾَمِؿْع ََ ِْ َؼ َخ َِ َخ

ْؿ مِ  ِٓ ْٔ َِ ََك َظ ، ُثؿَّ َأْف ٍٜ
َّ ِْ ُٕقِرِه َيْقَمئٍِذ، اْهَتَدى،يِف ُط ـْ  ـْ َأَصَٚبُف ِم َّ ُٕقِرِه َيْقَمئٍِذ، َؾ  ـْ 

َُٖه، َضؾَّ  ـْ َأْخَى  . هللوَمؾَِذًمَِؽ َأىُمقُل: ضَمػَّ اًْمَؼَؾُؿ قَمغَم قِمْؾِؿ ا شَوَم

ًُ َرؾُمقَل ا ـَ َداُوَد »َيُؼقُل:   هللوؾَمِؿْع ْٔاَمَن ْب َِ  إِنَّ ُش
ََٖل ا اًم ُيَهِٚدُف  َثََلًثٚ، َأْظَىٚهُ  هللَش ُْ ََٖفُف ُح : َؾَس ُٜ قَن َفُف افثَّٚفَِث ُُ ْرُجق َأْن َت َٕ ـُ  ْح َٕ ، َو اْثََْتْغِ

َْٖظَىُٚه ا ُف، َؾ َّ ُْ ََٖفُف  هللُح ُٚه، َوَش َْٖظَىُٚه إِيَّ ِدِه، َؾ ًْ ـْ َب ََحٍد ِم ِٕ ٌِل  َٓ َيَْْب  ٚ ًُ ِْ ََٖفُف ُم ُٚه، َوَش إِيَّ

ْٔتِفِ  ـْ َب اَم َرُجٍؾ َخَرَج ِم ـْ َخىَِٔئتِِف ِمثَْؾ  َأيُّ ََلَة يِف َهَذا اْدَْسِجِد َخَرَج ِم َّٓ افهَّ َٓ ُيِريُد إِ

قَن ا ُُ ْرُجق َأْن َي َٕ ـُ  ُف، َؾَْْح ٚهُ   هللَيْقِم َوَفَدْتُف ُأمُّ  .شَؿْد َأْظَىُٚه إِيَّ

سمـ ومػموز اًمديؾؿل، وىمد وصمَّؼف حيقك  هللاحلديٌ رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ قمٌد ا

، وًمؽـ رسمقعي سمـ يزيد ٓ يدرى َأؾَمِؿع مـ قمٌد شهتذيى اًمتفذيى»ام ذم اسمـ معلم يم

سمـ اًمديؾؿل أسمو إدريس  هللسمـ اًمديؾؿل، أم ٓ، ومنكف رسمام أدظمؾف سمقـف وسملم قمٌد ا هللا

، وًمؽـ مقوع اًمشوهد شهتذيى اًمتفذيى»و شَتػي إذاف»اخلقِٓن، يمام ذم 
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 .هللسمـ قمؿرو، واحلؿد  هللمروي مـ ـمرق قمـ قمٌد ا

 زفعت األقالو ّجّفت الصخف: 

 (219/  ص  7)ج  هللقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا َكو قَم ـِ ُمقؾَمك، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ِد سْم ـُ حُمَؿَّ صَمـَو َأمْحَُد سْم َكو  هللطَمدَّ ٌَوَرِك، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـُ اعْمُ سْم

ـِ احلَجَّ  ـْ ىَمْقِس سْم قَعَي، قَم ـُ هَلِ ـُ ؾَمْعٍد، َواسْم ٌُ سْم ٌُْد اًَمْق صَمـَو قَم ٌِْد  هللوِج )ح( وطَمدَّ ـُ قَم سْم

ـُ  صَمـِل ىَمْقُس سْم ـُ ؾَمْعٍد ىَموَل: طَمدَّ ٌُ سْم صَمـَو ًَمْق َكو َأسُمق اًمَقًمِقِد، ىَموَل: طَمدَّ ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـِ مْحَ اًمرَّ

 ًُ ٌَّوٍس، ىَموَل: يُمـْ ـِ قَم ـِ اسْم ، قَم ـَْعوِِنِّ ـْ طَمـٍَش اًمصَّ وِج، اعمَْْعـَك َواطِمٌد، قَم ظَمْؾَػ  احلَجَّ

 هللَيْقًمو، وَمَؼوَل: َيو هُماَلُم إِِنِّ ُأقَمؾُِّؿَؽ يَمؾاَِمٍت، اطْمَػِظ ا  هللَرؾُمقِل ا

ًَ وَموؾْمَلِل ا هللحَيَْػْظَؽ، اطْمَػِظ ا وَهَؽ، إَِذا ؾَمَلًْم ْدُه دُمَ ـْ هللدَمِ ًَ وَموؾْمَتِع ، َوإَِذا اؾْمَتَعـْ

ًْ قمَ هللسمِو َي ًَمْق اضْمَتَؿَع  ىَمْد ، َواقْمَؾْؿ َأنَّ إُمَّ
ٍ
ء ْ َيـَْػُعقَك إَِّٓ سمٌَِمْ  مَل

ٍ
ء غَم َأْن َيـَْػُعقَك سمٌَِمْ

ٌَُف ا ٌَُف ا هلليَمَت  ىَمْد يَمَت
ٍ
ء وَك إَِّٓ سمٌَِمْ  مَلْ َيُيُّ

ٍ
ء وَك سمٌَِمْ  هللًَمَؽ، َوًَمْق اضْمَتَؿُعقا قَمغَم َأْن َيُيُّ

ُحُػ. ًْ اًمصُّ ًِ إىَْماَلُم َوضَمػَّ  قَمَؾْقَؽ، ُرومَِع

 ٌٌ ـٌ َصِحقٌح.َهَذا طَمِدي ًَ  طَم

ىمقس سمـ احلجوج مل أضمد ومقف شمقصمقًؼو معتؼًما، إٓ ىمقل أِّب طموشمؿ،  قال أبْ عبد السمحً:

قمـ اسمـ قمٌوس  وهذا ٓ يرومع احلديٌ إمم احلًـ، ًمؽـف ىمد ضموء احلديٌ مـ ـمرق

 .هللٓسمـ رضمى رمحف ا شضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ»يمام ذم 

 أعله مبا كاىْا عاملني هللا: 

  (73/  ص  5)ج  هللأمحد زمحُ اقال اإلماو : 

ـِ  ٍر، قَم ـَ َأِِّب قَمامَّ ٌر َيْعـِل اسْم َكو قَمامَّ ـَ ؾَمَؾَؿَي، َأظْمؼَمَ صَمـَو مَحَّوٌد َيْعـِل اسْم وُن، طَمدَّ صَمـَو قَمػَّ طَمدَّ

ؾِِؿلمَ  ًْ ؾِِؿلَم َمَع اعمُْ ًْ ُد اعْمُ َٓ ٌَّوٍس، ىَموَل: َأشَمك قَمكَمَّ َزَموٌن َوَأَكو َأىُمقُل: َأْو ـِ قَم ُد اسْم َٓ ، َوَأْو
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ـْ وُماَلٍن، َأنَّ َرؾُمقَل ا صَمـِل وُماَلٌن، قَم يمِلَم، طَمتَّك طَمدَّ يملَِم َمَع اعمُْنْمِ  هللاعمُْنْمِ

 :ُؿ باَِم  هللا»، ؾُمِئَؾ قَمـُْفْؿ، وَمَؼوَل َِ ُٕقا َظِٚمِِغَ َأْظ ٚ ًُ شـَ ، ىَموَل: وَمَؾِؼق

ـْ ىَمْقزِم  ًُ قَم ْؽ ًَ ِِن، وَمَلْم ضُمَؾ وَمَلظْمؼَمَ  .اًمرَّ

 (410/  ص  5ال أّٓطا )ج ّق : 

ـِ َأِِّب  ِر سْم ـْ قَمامَّ اُء، قَم صَمـَو ظَموًمٌِد احْلَذَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـِ  طَمدَّ ـِ اسْم ٍر، قَم قَمامَّ

ٌَّوٍس  ـْ َرضُمٍؾ مِ قَم صَمـِل َرضُمٌؾ، قَم يمِلَم ُهْؿ ِمـُْفْؿ، وَمَحدَّ ِد اعمُْنْمِ َٓ ًُ َأىُمقُل ذِم َأْو ـْ ىَموَل: يُمـْ

ِلِّ  ِلِّ َأْصَحوِب اًمـٌَّ ـِ اًمـٌَّ صَمـِل، قَم ، وَمَؾِؼقُتُف وَمَحدَّ

  :ُف ىَموَل ُؿ َِبِ »َأكَّ َِ ْؿ َوُهَق َأْظ ُٓ ََ َِ ُؿ َِبِْؿ، َوُهَق َخ َِ ْؿ َأْظ ُ ْؿ، َوباَِم َرَبُّ

ُٕقا َظِٚمِِغَ  ٚ  .شـَ

 هذا طمديٌ طمًـ قمغم ذط مًؾؿ.

 (493/  ص  11)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ  ـْ ؾَمِعقِد سْم ، قَم ـْ َأِِّب سمنِْمٍ ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع صَمـَو هُمـَْدٌر، طَمدَّ وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ  ، قَم ٌَػْمٍ ٌَّوٍس  ضُم ـِ قَم ـْ َأْوَِٓد  ، ىَموَل: ؾُمِئَؾ اًمـٌَِّلُّ اسْم قَم

يملَِم، وَمَؼوَل:  ُٕقا َظِٚمِِ  هللا»اعمُنْمِ ٚ ـَ ُؿ باَِم  َِ  .شغَ َأْظ

 (.1049/ص 4أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (493/  ص  11)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ِِن  ـِ ؿِمَفوٍب، ىَموَل: َوَأظْمؼَمَ ـِ اسْم ـْ ُيقُكَس، قَم ، قَم ٌُ ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ سُمَؽػْمٍ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

ُف ؾَمِؿَع َأسَمو ُهَرْيَرَة، َيُؼقُل: ؾُم  ـُ َيِزيَد: َأكَّ   هللِئَؾ َرؾُمقُل اقَمَطوُء سْم
يِملَم، وَمَؼوَل:  ـْ َذَراِريِّ اعمُنْمِ ُٕقا َظِٚمِِغَ  هللا»قَم ٚ ـَ ُؿ باَِم  َِ  .شَأْظ

 (.1049/ص 4أظمرضمف مًؾؿ )ج 
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 (493/  ص  11)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

اِق، َأظْمؼَمَ  زَّ ٌُْد اًمرَّ َكو قَم ـُ إسِْمَراِهقَؿ، َأظْمؼَمَ صَمـِل إؾِْمَحوُق سْم ـْ طَمدَّ وٍم، قَم ـْ مَهَّ َكو َمْعَؿٌر، قَم

َّٓ ُيقَفُد َظَذ »:  هللَأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ـْ َمْقُفقٍد إِ َمٚ ِم

ـْ  ٚ ِم َٓ ، َهْؾ ََتُِدوَن ؾِٔ َٜ َّ ٔ ِٓ اَم ُتْْتُِجقَن افبَ ـَ إِِف،  َ َدإِِف، َوُيَْكِّ ََٖبَقاُه ُُيَقِّ ْىَرِة، َؾ ٍِ اف

َدُظقَْنَٚ؟ َجْدَظَٚء، َحتَّك ُتْؿ ََتْ ْٕ ُٕقا َأ ق ُُ ـْ َيُؿقُت هللىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل ا شَت ًَ َم : َأوَمَرَأْي

ُٕقا َظِٚمِِغَ  هللا»َوُهَق َصِغػٌم؟ ىَموَل:  ٚ ـَ ُؿ باَِم  َِ  .شَأْظ

 (.1048/ص 4احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (24/  ص  4)ج   هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـُ  صَمـَو قَمكِمُّ سْم ٌِْد اطَمدَّ ـِ هللقَم ـْ ىَمَتوَدَة، قَم صَمـِل َأِِّب، قَم ـُ ِهَشوٍم، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو ُمَعوُذ سْم ، طَمدَّ

يٍع، َأنَّ َكٌِلَّ ا ـِ َهِ ؾَْمَقِد سْم ْٕ ـِ ا ـِ ىَمْقٍس، قَم طَْمـَِػ سْم ْٕ ىَموَل:   هللا

ًْٔئٚ، َوَرُجٌؾ أَ » ُع َص َّ َٓ َيْس : َرُجٌؾ َأَصؿُّ  ِٜ ََٔٚم
َِ ٌٜ َيْقَم اْف ًَ ُْحَُؼ، َوَرُجٌؾ َهَرٌم، َوَرُجٌؾ َأْرَب

 ٚ ًْٔئٚ، َوَأمَّ ُع َص َّ ْشََلُم َوَمٚ َأْش ْد َجَٚء اإْلِ ََ ، َف َُقُل: َربِّ َٔ ََصؿُّ َؾ ْٕ ٚ ا مَّ
َٖ ٍة، َؾ َمَٚت يِف َؾْسَ

ِر، َوَأمَّ  ًْ َُٔٚن َُيِْذُؾقِِّن بِْٚفَب ْب ْشََلُم َوافهِّ ْد َجَٚء اإْلِ ََ ، َف َُقُل: َربِّ َٔ ُؼ َؾ َُْحَ ْٕ َرُم ا ٚ اْْلَ

قُل:  َُ َٔ ِة َؾ ْسَ ٍَ ٚ افَِّذي َمَٚت يِف اْف ًْٔئٚ، َوَأمَّ ُؾ َص َِ ْشََلُم َوَمٚ َأْظ ْد َجَٚء اإْلِ ََ ، َف َُقُل: َربِّ َٔ َؾ

ُِقا افََّْٚر،  ْؿ َأْن اْدُخ ِٓ ْٔ ِشُؾ إَِف َُّْف، َؾُرْ ًُ ُٔىِٔ ْؿ َف ُٓ ََ ُْٖخُذ َمَقاثِٔ
َٔ ، َمٚ َأَتِِّٚن َفَؽ َرُشقٌل، َؾ َربِّ

ْٝ َؿٚ َٕ ٚ َُ ُِقَهٚ َف َِٔدِه، َفْق َدَخ ٍد بِ َّّ ُس ُُمَ ٍْ َٕ ْؿ َبْرًدا َوَشََلًمٚ َل: َؾَقافَِّذي  ِٓ ْٔ َِ  .شَظ

 هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح.

صمؿ ىمول اإلموم أمحد سمعد هذا احلديٌ: صمـو قمكم، صمـو معوذ سمـ هشوم، طمدصمـل أِّب، 

ـْ »أّكف ىمول ذم آظمره: قمـ احلًـ، قمـ أِّب راومع، قمـ أِّب هريرة مثؾ هذا، همػم  َّ َؾ

ٚ َٓ ْٔ ُٛ إَِف ٚ ُيْسَح َٓ ِْ ـْ ََلْ َيْدُخ ِْٔف َبْرًدا َوَشََلًمٚ، َوَم َِ ْٝ َظ َٕ ٚ ـَ  ٚ َٓ َِ  .شَدَخ
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هذا إؾمـود »(، صمؿ ىمول: 369)ص/ شآقمتؼود»احلديٌ أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم 

 اهـ. شصحقح

هشوم  ىمتودة، ومفق مذيمقر سملم - هللرمحف ا - شمًـد اإلموم أمحد»وىمد ؾمؼط مـ 

، واحلًـ، يمام قمـد اًمٌقفؼل، ومذيمقر قمـد اإلموم أمحد، كؼؾف اسمـ يمثػم ذم هللسمـ قمٌد ا

 أقمؾؿ. هلل(، وموًمظوهر أّكف ؾمؼط مـ اعمًـد اعمطٌقع، وا19/ص 1)ج  شاًمتػًػم»
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 ذم ذّم اًمؽالم: وؾمـي رؾمقًمف  هللسمعض مو ورد مـ يمتوب ا

  ِّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٱّٰ : هللقال ا

 .[81اإلهاء: ]

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱّٰ : ّقال
 .[يقكس]  ِّ يق  ىق يف ىف يث

 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱّٰ : ّقال
 .[اإلهاء]  ِّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت ٱّٰ : ّقال

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص حص مس حسخس
 .[44ومصؾً: ]  ِّحف جف

 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱّٰ : ّقال
 .[هموومر]  ِّ ىف

  ِّنبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ٱّٰ : ّقال
 .[380إقمراف: ]

 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٱّٰ : ّقال
 خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن جنحن مم
 .[إكعوم]  ِّ  هي مي
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 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱّٰ : ّقال
  ِّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

 .[اًمـًوء]

 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ٱّٰ : ّقال
 .[اًمـًوء]  ِّ  هب مب هئ مئ هي خيمي حي

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱّٰ ّقال تعاىل:
 .[81اًمـًوء: ]  ِّ ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ٱّٰ ّقال دّل شأىُ:
 .[1اعموئدة: ]  ِّ يترث ىت

 .[اًمزظمرف]  ِّ  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض ٱّٰ : ّقال

 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱّٰ : ّقال
 .[303وئدة: اعم]  ِّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱّٰ ّقال تعاىل:
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري
 خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب
 .[آل قمؿران]  ِّ مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس

  ِّ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ٱّٰ : ّقال

 .[7احلنم: ]
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  ِّ ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱّٰ : ّقال

 .[3احلجرات: ]

 ( ٖ335  / 13قال البداز) : 

ـْ َأِِّب  ـِ َأِِّب ُمِطقٍع، قَم ِم سْم ـْ ؾَمالَّ ، قَم ـُ َمْفِديٍّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ َكو قَم صَمـَو إؾِْمَحوُق، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ضُمـَْدِب سْم ، قَم ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللقِمْؿَراَن اجلَْقِِنِّ ٌََجكِمِّ  هللاًم

 :« ْٝ ٍَ َِ ْرآَن َمٚ اْئَت َُ َُقُمقا اْؿَرُءوا اف ُتْؿ َؾ ٍْ َِ ْؿ، َؾَِ٘ذا اْخَت ُُ قُب ُِ ُؿ

ٌِْد ا ،شَظْْفُ  ًمو»: هللىَموَل َأسُمق قَم ـِ ؾَمالَّ مْحَ ٌُْد اًمرَّ  .شؾَمِؿَع قَم

 (.4/1041وأظمرضمف مًؾؿ )

 (336/   13) هللّقال زمحُ ا : 

هْ  ـِ اًمزُّ ـْ َمْعَؿٍر، قَم َكو ِهَشوٌم، قَم ـُ ُمقؾَمك، َأظْمؼَمَ صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم ٌَْقِد اطَمدَّ ـْ قُم ، قَم  هللِريِّ

ٌِْد ا ـِ قَم ِلُّ هللسْم ٌَّوٍس، ىَموَل: عمََّو طُمِيَ اًمـٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم ىَموَل، َوذِم  ، قَم

ـُ اخلَطَّوِب، ىَموَل:  ًِ ِرضَموٌل ومِقِفْؿ قُمَؿُر سْم ٌَْق ـْ شَمِضؾُّقا سَمْعَدهُ »اًم ، شَهُؾؿَّ َأيْمُتْى ًَمُؽْؿ يمَِتوسًمو ًَم

ِلَّ  ٌُـَو   ىَموَل قُمَؿُر: إِنَّ اًمـٌَّ ًْ ٌَُف اًمَقضَمُع َوقِمـَْديُمُؿ اًمُؼْرآُن وَمَح هَمَؾ

سُمقا َيْؽُتْى ًَمُؽْؿ هلليمَِتوُب ا ـْ َيُؼقُل: ىَمرِّ ًِ َواظْمَتَصُؿقا، وَمِؿـُْفْؿ َم ٌَْق ، َواظْمَتَؾَػ َأْهُؾ اًم

ـْ َيُؼقُل َمو ىَموَل   هللَرؾُمقُل ا ـْ شَمِضؾُّقا سَمْعَدُه، َوِمـُْفْؿ َم يمَِتوسًمو ًَم

ِلِّ  قُمَؿُر، ظْمتاَِلَف قِمـَْد اًمـٌَّ ِٓ ُؿقُمقا »، ىَموَل: وَمَؾامَّ َأيْمَثُروا اًمؾََّغَط َوا

ٌَْقُد اشَظِّْل ٌَّوٍس َيُؼقُل: هلل، ىَموَل قُم ـُ قَم ِي َمو طَموَل سَملْمَ »، وَمَؽوَن اسْم ِزيَّ َي يُمؾَّ اًمرَّ ِزيَّ إِنَّ اًمرَّ

ـَ اظْمتاَِلومِِفْؿ َوسَملْمَ َأْن َيْؽُتَى هَلُْؿ َذًمَِؽ اًم  هللَرؾُمقِل ا ؽَِتوَب ِم

 .شَوًَمَغطِِفؿْ 
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 ( ٖ301/   5قال البداز) : 

ـْ  ٍد، قَم ـِ حُمَؿَّ ـِ اًمَؼوؾِمِؿ سْم ـْ َأسمِقِف، قَم ـُ ؾَمْعٍد، قَم صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم صَمـَو َيْعُؼقُب، طَمدَّ طَمدَّ

: ىَموَل َرؾُمقُل اقَموِئَشَي  ًْ ٚ »:  هلل، ىَموًَم َٕ ـْ َأْحَدَث يِف َأْمِر َم

َق َردي َهَذ  ُٓ َْٔس ؾِِٔف، َؾ  .شا َمٚ َف

 (.1/141وأظمرضمف مًؾؿ )

 هللّقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ٌٌْد:  ـْ َأِِّب قَموِمٍر، ىَموَل قَم ـُ مُحَْقٍد، مَجِقًعو قَم ٌُْد سْم ـُ إسِْمَراِهقَؿ، َوقَم صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم طَمدَّ

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـُ قَمْؿٍرو، طَمدَّ ٌُْد اعمَْؾِِؽ سْم صَمـَو قَم ـِ  هللطَمدَّ ـْ ؾَمْعِد سْم ، قَم ْهِريُّ ـُ ضَمْعَػٍر اًمزُّ سْم

 ٌِ ، وَمَلْوَص سمُِثُؾ ـَ
ويمِ ًَ ـْ َرضُمٍؾ ًَمُف صَماَلصَمُي َم ٍد، قَم ـَ حُمَؿَّ ًُ اًْمَؼوؾِمَؿ سْم إسِْمَراِهقَؿ، ىَموَل: ؾَمَلًْم

ـٍ َواطِمٍد، صُمؿَّ ىَموَل: َأظْم  َؽ ًْ ُف ذِم َم َؿُع َذًمَِؽ يُمؾُّ ـٍ ِمـَْفو، ىَموَل: جُيْ َؽ ًْ شْمـِل قَموِئَشُي، يُمؾِّ َم ؼَمَ

َق َردي »ىَموَل:   هللَأنَّ َرؾُمقَل ا ُٓ ٚ َؾ َٕ ِْٔف َأْمُر َِ َْٔس َظ ًَل َف َّ َؾ َظ ِّ ـْ َظ  .شَم

 ( ٖ251/   13قال البداز) : 

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة،  ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ طَمدَّ

ـِ اًمـَّ  ْؿ »، ىَموَل: ٌِلِّ قَم ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  َؽ َم َِ اَم َه َّٕ ْؿ، إِ ُُ ُت ـْ َدُظقِِّن َمٚ َتَر

ٍء َؾْٚجَتُِْبقُه، َوإَِذا  ـْ َرْ ْؿ َظ ُُ ُْٔت ْؿ، َؾَِ٘ذا َْنَ ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ْؿ َظَذ َأ ِٓ ْؿ َواْختََِلؾِ اِْلِ َٗ ْؿ أَ بُِس ُُ َمْرُت

ُتؿْ  ًْ ُْٖتقا ِمُْْف َمٚ اْشَتَى َْٖمٍر َؾ  .شبِ

 (180/   13ال البدازٖ )ق : 

ـَ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي،  ًُ اسْم ، ؾَمِؿْع ٍٍ ـِ ضُمَرْي ـِ اسْم ـُ ؾَمِعقٍد، قَم صَمـَو حَيَْقك سْم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

ـْ قَموِئَشَي  ُث قَم : ىَموَل َرؾُمقُل احُيَدِّ ًْ ٌَُض »:  هلل، ىَموًَم َأْب

َجِٚل إَِػ ا  .شإََفدُّ اَْلِهؿُ  هللافرِّ
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 (.4/1044ومًؾؿ )

 ( ٖ10/   3قال البداز) : 

ـُ  ِِن قَمكِمُّ سْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، ىَموَل: َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ُه: َأنَّ َرؾُمقَل ا ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى َأظْمؼَمَ ُه: َأنَّ قَمكِمَّ سْم ، َأظْمؼَمَ ـَ قَمكِمٍّ لْمَ سْم ًَ ، َأنَّ طُم لْمٍ ًَ  هللطُم

  ِِّل ًَ اًمـٌَّ َأَٓ »ًَمْقَؾًي، وَمَؼوَل:  ـَمَرىَمُف َووَموـمَِؿَي سمِـْ

َِٔٚن؟ ِِّ : َيو َرؾُمقَل ا شُتَه ًُ ـَو سمَِقِد اهللوَمُؼْؾ ًُ َف هلل، َأْكُػ ٌَْعَثـَو سَمَعَثـَو، وَموْكٍَمَ ، وَمنَِذا ؿَموَء َأْن َي

ُب وَمِخَذُه، َوُهَق َيُؼقُل: طِملَم ىُمْؾـَو َذًمَِؽ َومَلْ َيْرضِمْع إِزَمَّ ؿَمْقًئو، صُمؿَّ ؾَمِؿعْ  ُتُف َوُهَق ُمَقلٍّ َيْيِ

 .[]اًمؽفػ  ِّ ين ىن من خن حن  جن  ٱّٰ

 (.3/417وأظمرضمف مًؾؿ )

 ( ٖ209/   8قال البداز) : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـِ َأِِّب   هللطَمدَّ ـِ اسْم ، قَم يُّ ؽَمِ ًْ ـُ إسِْمَراِهقَؿ اًمتُّ صَمـَو َيِزيُد سْم َؾَؿَي، طَمدَّ ًْ ـُ َم سْم

ـْ قَموِئَشَي ُمَؾْقَؽَي، قمَ  ٍد، قَم ـِ حُمَؿَّ : شَماَل َرؾُمقُل اـِ اًمَؼوؾِمِؿ سْم ًْ  هلل، ىَموًَم

  :نن من زن رن مم ام  يل  ٱَّٰهِذِه أَيَي 
ـَ ذِم [7]آل قمؿران:   ِّ ميني زي  ري ٰى ين ىن ِذي و اًمَّ ، وَمَلمَّ

َّٓ ىُمُؾقِِبِْؿ َزْيٌغ وَمَقتٌَُِّعقَن َمو شَمَشوسَمَف ِمـُْف اسْمتَِغوَء اًمِػْتـَِي، َواسْمتَِغو َء شَمْلِويؾِِف، َوَمو َيْعَؾُؿ شَمْلِويَؾُف إِ

َّٓ ُأوًُمق هللا ُر إِ يمَّ ـَو َوَمو َيذَّ ـْ قِمـِْد َرسمِّ اؾِمُخقَن ذِم اًمِعْؾِؿ َيُؼقًُمقَن: آَمـَّو سمِِف يُمؾٌّ ِم ، َواًمرَّ

: ىَموَل َرؾُمقُل ا ًْ ٌَوِب ىَموًَم ًُقَن َمٚ »:  هللإًَْم ـَ َيتَّبِ ِٝ افَِّذي َؾَِ٘ذا َرَأْي

ك ا َّّ ـَ َش ُٖوَفئِِؽ افَِّذي  .شَؾْٚحَذُروُهؿْ  هللَتَنَٚبَف ِمُْْف َؾ

 (.4/1041وأظمرضمف مًؾؿ )

 



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     340

 

 ( 2053/   4قال اإلماو مطله) : 

صَمـَو َأسُمق  ـُ َزْيٍد، طَمدَّ صَمـَو مَحَّوُد سْم ، طَمدَّ لْمٍ اجْلَْحَدِريُّ ًَ ـُ طُم صَمـَو َأسُمق يَموِمٍؾ وُمَضْقُؾ سْم طَمدَّ

ٌُْد اقِمْؿَراَن اجْلَْقِِنُّ  ٌَْد ا هلل، ىَموَل: يَمَتَى إزَِمَّ قَم َْكَصوِريُّ َأنَّ قَم ْٕ ـُ َرسَموٍح ا ـَ قَمْؿٍرو،  هللسْم سْم

ْرُت إمَِم َرؾُمقِل ا ِؿَع َأْصَقاَت   هللىَموَل: َهجَّ ًَ َيْقًمو، ىَموَل: وَم

، ُيْعَرُف ذِم  هللَرضُمَؾلْمِ اظْمَتَؾَػو ذِم آَيٍي، وَمَخَرَج قَمَؾْقـَو َرؾُمقُل ا

ْؿ يِف اْفَُِتِٚب »ضْمِفِف اًْمَغَضُى، وَمَؼوَل: وَ  ِٓ ْؿ، بِْٚختََِلؾِ ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  ََِؽ َم اَم َه َّٕ  .شإِ

 ( ٖ130/   9قال الرتمر) : 

ـُ سمنِْمٍ  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ مُحَْقٍد، ىَموَل: طَمدَّ ٌُْد سْم صَمـَو قَم ـْ اًمعٌدي طَمدَّ ٌَْقٍد، قَم ـُ قُم ، َوَيْعغَم سْم

ـِ ِدي وِج سْم ـْ َأِِّب ُأَموَمَي، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اطَمجَّ ـْ َأِِّب هَموًمٍِى، قَم  هللـَوٍر، قَم

 :« ِْٔف إَِّٓ ُأوُتقا اجَلَدَل َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ َد ُهًدى  ًْ ، صُمؿَّ شَماَل شَمٚ َضؾَّ َؿْقٌم َب

 مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض ٱَّٰهِذِه أَيَي:   هللَرؾُمقُل ا
 .]اًمزظمرف[ ِّ  حف جف

ـٌ َصِحقٌح َهَذا طَمِديىمول اًمؽممذي:  ًَ ـِ  :ٌٌ طَم وِج سْم ٌِ طَمجَّ ـْ طَمِدي اَم َكْعِروُمُف ِم إِكَّ

ُر. ، َوَأسُمق هَموًمٍِى اؾْمُؿُف: طَمَزوَّ ٌِ وٌج صمَِؼٌي ُمَؼوِرُب احلَِدي  ِديـَوٍر َوطَمجَّ

 (.3/39أظمرضمف اسمـ موضمف )

 (353/   12) هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

صَمـَ  ٌٍَؾ، طَمدَّ ـُ طَمـْ صَمـَو َأمْحَُد سْم ـُ قَمْؿٍرو، طَمدَّ ُد سْم َكو حُمَؿَّ ـَ َهوُروَن، َأظْمؼَمَ و َيِزيُد َيْعـِل اسْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ْرآِن »ىَموَل:  قَم َُ ادَِْراُء يِف اْف

رٌ  ٍْ  .شـُ
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(، ومؼول: طمدصمـو محود سمـ أؾمومي، ىمول: 34/140احلديٌ أظمرضمف اإلموم أمحد )

 قمؿرو اًمؾقثل، ىمول: طمدصمـو أسمق ؾمؾؿي، سمف.طمدصمـل حمؿد سمـ 

 ( ُ33/   1قال ابً ماد) : 

ـْ  ـُ َأِِّب ِهـٍْد، قَم صَمـَو َداُوُد سْم صَمـَو َأسُمق ُمَعوِوَيَي ىَموَل: طَمدَّ ٍد ىَموَل: طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو قَمكِمُّ سْم طَمدَّ

ِه، ىَموَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل  ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم   هللا قَمْؿِرو سْم
ـَ  وِن ِم مَّ اَم ُيْػَؼُل ذِم َوضْمِفِف، طَمىُّ اًمرُّ َتِصُؿقَن ذِم اًْمَؼَدِر، وَمَؽَلكَّ قَمغَم َأْصَحوسمِِف، َوُهْؿ ََيْ

َذا »اًْمَغَضِى، وَمَؼوَل:  ًٍْض، َِبَ َوُف بَِب ًْ ْرآَن َب َُ ُبقَن اْف ُتْؿ، َتَْضِ َْ َذا ُخِِ َذا ُأِمْرُتْؿ، َأْو ِْلَ َِبَ

َُمؿُ  ْٕ ِٝ ا َُ َِ ؿْ  َه ُُ َِ ٌُْد ا شَؿْب ًُ َكْػِز سمَِؿْجِؾٍس  هللىَموَل: وَمَؼوَل: قَم ٌَْط ـُ قَمْؿٍرو، َمو هَم سْم

ـْ َرؾُمقِل ا ًُ ومِقِف قَم ْػ ؾَّ ًُ َكْػِز سمَِذًمَِؽ اعمَْْجؾِِس  هللخَتَ ٌَْط ، َمو هَم

ؾُِّػل قَمـْفُ   .َوخَتَ

 (.1/378ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ: هذا طمديٌ طمًـ، وأظمرضمف أمحد )

 (143و أمحد )زقه قال اإلما : 

صَمـَو َأسُمق  صَمـَو َدْيَؾؿُ طَمدَّ صَمـَو َمْقُؿقنٌ  ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ، طَمدَّ ٌِْديٌّ ـُ هَمْزَواَن، قَم ،  سْم اًْمُؽْرِديُّ

صَمـِل  ـِ اخْلَطَّوِب، َأنَّ َرؾُمقَل ا، َأسُمق قُمْثاَمَن اًمـَّْفِدّي طَمدَّ ـْ قُمَؿَر سْم  هللقَم

 :ؾُّ إِنَّ َأْخَقَف َمٚ َأَخُٚف ظَ »، ىَموَل ـُ تِل  ُمَْٚؾٍِؼ َظِِِٔؿ  َذ ُأمَّ

َِِّسٚنِ   .شاف

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (.3/97) شيمشػ إؾمتور»احلديٌ أظمرضمف اًمٌزار يمام ذم 

  (182البً أبٕ حامت )ص  «آداب الصافعٕ ّمياقبُ»قال ابً أبٕ حامت يف : 

 
ِ
وومِِعلِّ ذِم َأْهِؾ اًْمَؽالِم َوؾَموِئِر َأْهِؾ إَْهَقاء  َمْذَهُى اًمشَّ
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، َيُؼقُل: دطم وومِِعلَّ ًُ اًمشَّ ، ىَموَل: ؾَمِؿْع يُّ ٌِْد إقَْمغَم اعمٍِْْمِ ـُ قَم ٌَْتغَم »صمـو ُيقُكُس سْم َْٕن ُي

ٌُْد سمُِؽؾِّ َمو َّنَك ا ـْ  هللاًْمَع ًُ ِم َؾْع ـَ اًْمَؽالِم، َوًَمَؼِد اـمَّ ِك، ظَمػْمٌ ًَمُف ِم ْ قَمـُْف ؾِمَقى اًمنمِّ

، َمو فمَ 
ٍ
ء ؾاًِم َيُؼقُل َذًمَِؽ َأْصَحوِب اًْمَؽالِم قَمغَم َرْ ًْ ًُ َأنَّ ُم  شـَـْ

: طمدوَ  وومِِعلُّ ًة ُأظْمَرى، وَمَؼوَل: ىَموَل زِمَ اًمشَّ ٌِْد إقَْمغَم َمرَّ ـُ قَم َيو  هللَيْعَؾُؿ ا»صمـو ُيقُكُس سْم

ٌْتَ  ْ َأفُمـَُّف َيُؽقُن، َوَْٕن ُي  مَل
ٍ
ء ـْ َأْصَحوِب اًْمَؽالِم قَمغَم َرْ ًُ ِم َؾْع غَم َأسَمو ُمقؾَمك، ًَمَؼِد اـمَّ

ـَ اًْمَؽالمِ  هللاعمَْْرُء سمُِؽؾِّ َذْكٍى َّنَك ا َك سَمُف، ظَمػْمٌ ًَمُف ِم ْ  .شقَمـُْف، َمو قَمَدا اًمنمِّ

، ىَموَل:  أظمؼمكو ـُ ؾُمَؾْقاَمَن اعْمَُراِديُّ سمِقُع سْم َرضَمِي، »اًمرَّ ـَ اًمدَّ وومِِعلَّ َوُهَق َكوِزٌل ِم ًُ اًمشَّ َرَأْي

، َوىَمْقٌم ذِم اعمَْْجؾِِس َيَتَؽؾَُّؿقنَ  وِوُروَكو سمَِخػْمٍ و َأْن دُمَ ـَ اًْمَؽالِم، وَمَصوَح، وَمَؼوَل: إِمَّ  ِم
ٍ
ء  سمٌَِمْ

و َأْن شَمُؼقُمقا قَمـَّو  .شَوإِمَّ

ٌِْد إقَْمغَم َرمِحَُف اطمدَّ  ـَ قَم ًُ ُيقُكَس سْم  ، ىَموَل: هللصمـو َأِِّب، ىَموَل: ؾَمِؿْع

ٌِْد ا : شَمْرِوي َيو َأسَمو قَم وومِِعلِّ ًُ ًمِؾشَّ ٌَ ََأْو َمو يمَ  هللىُمْؾ ْق ٌُـَو؟ ُأِريُد اًمؾَّ وَن َيُؼقُل ومِقِف َصوطِم

ِه، يَموَن َيُؼقُل:  ، َيْعـِل: َصوطِمَى اًْمَؽالمِ »هَمػْمِ
ِ
ٓ شَمثِْؼ سمِِف َأْو ٓ  ،ًَمْق َرَأْيَتُف َيْؿٌِم قَمغَم اعمَْوء

 .شؾِّْؿفُ شَمْغؽَمَّ سمِِف، َوٓ شُمؽَ 

ُف َوا : وَمنِكَّ وومِِعلُّ َ  هللىَموَل اًمشَّ ـْ إًَِمْقِف. ىَمْد ىَمٍمَّ ، وَمال شَمْريَم
ِ
 إِْن َرَأْيَتُف َيْؿٌِم ذِم اهْلََقاء

ـْ  ـْ ُيقُكَس، َومَلْ َأضِمْدُه َمْؽُتقسًمو قِمـِْدي، وَمَلَكو َأْرِويِف قَم ٍد: إِِنِّ ىَمْد ؾَمِؿْعُتُف ِم ىَموَل َأسُمق حُمَؿَّ

 .َأِِّب، إمَِم َأْن َأىَمَع قَمَؾْقِف ذِم يِمَتوِِّب 

ـُ ؾُم طمد سمِقُع سْم ِجِد صمـو اًمرَّ ًْ َؿُف َرضُمٌؾ ذِم اعْمَ ، َويَمؾَّ وومِِعلَّ ُت اًمشَّ َؾْقاَمَن، ىَموَل: طَمَيْ

ـَ اًْمَؽالِم، وَمَؼوَل ًَمُف:   ِم
ٍ
ء ضُمُؾ إمَِم َرْ وُه، وَمَخَرَج اًمرَّ ًْ ُمـَوفَمَرشُمُف إِيَّ َدْع »اجْلَوِمِع، وَمَطوًَم

ـَ اًْمَؽالمِ َهذَ   .شا، وَمنِنَّ َهَذا ِم

 



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  341

 

 ثه قال ابً أبٕ حامت : 

ـِ ىمَ  ِديَد قَم وومِِعلُّ َيـَْفك اًمـَّْفَل اًمشَّ : يَموَن اًمشَّ ٌِْد اًْمَعِزيِز اجْلََرِويُّ ـُ قَم ـُ سْم ًَ وَل احْلَ

اَم  ٌُُف، ىَموَل: يَمَػْرَت، َواًْمِعُؾُؿ إِكَّ ، َوَيُؼقُل َأطَمُدُهْؿ إَِذا ظَموًَمَػُف َصوطِم
ِ
اًْمَؽالِم ذِم إَْهَقاء

 .ُيَؼوُل ومِقِف: َأظْمَطْلَت 

  ًأبٕ حامتّقال اب : 

ٌِْد ا ـْ َوًمِد قَم َم اعمَُْزِِنُّ ِم ـُ َأْسَ ًُ  هللصَمـوَ َأمْحَُد سْم ِؾ، ىَموَل: ىَموَل َأسُمق صَمْقٍر: ؾَمِؿْع ـِ اعمَُْغػَّ سْم

، وومِِعلَّ  .شمو شَمَردَّى َأطَمٌد سمِوًْمَؽالِم، وَمَلوْمَؾَح »َيُؼقُل:  اًمشَّ

ـُ ظَموًمِ  صَمـِل َأمْحَُد سْم صَمـَو َأِِّب، ىَموَل: طَمدَّ ، َيُؼقُل: طَمدَّ وومِِعلَّ ًُ اًمشَّ ٍد اخْلاَلُل، ىَموَل: ؾَمِؿْع

ًُ َرضُمال ذِم سمِْدقَمٍي، إِٓ َرضُمال يَموَن َيَتَشقَّعُ » ْؿ  .شَمو يَمؾَّ

، َيُؼقُل: طمد وومِِعلَّ ًُ اًمشَّ ٌِْد إقَْمغَم، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـُ قَم ِِن ُيقُكُس سْم صمـو َأِِّب، ىَموَل: َأظْمؼَمَ

ًْ زِم ُأمُّ سمنِْمٍ اعمَْ » ـِ اًْمَؽالِم َواخْلَْقِض ومِقِف، ىَموًَم ، َأْن َيُؽػَّ قَم ِؿ اعمَِْريِزَّ : يَمؾِّ ِريِزِّ

ْؿُتُف ذِم َذًمَِؽ، وَمَدقَموِِن إِمَم اًْمَؽالمِ   .شوَمَؽؾَّ

، َيُؼقُل: طمد وومِِعلَّ ًُ اًمشَّ ـُ حَيَْقك، ىَموَل: ؾَمِؿْع ِِن طَمْرَمَؾُي سْم مَلْ َأَر »صمـو َأِِّب، ىَموَل: َأظْمؼَمَ

ـْ  اومَِضيِ َأطَمًدا ِم ـَ اًمرَّ وِر ِم ، َأؿْمَفُد سمِوًمزُّ
ِ
 .شَأْصَحوِب إَْهَقاء

ـُ اًْمَػْضِؾ  ، َوقِمَصوُم سْم اِف سمِِؿٍْمَ قَّ ـُ َأمْحََد اعمَْْعُروُف سمَِلِِّب سَمْؽٍر اًمصَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ طَمدَّ

، ىَموَل: يَموَن  ـَ حَيَْقك اعمَُْزِِنُّ ، ىَموٓ: ؾَمِؿْعـَو إؾِْماَمقِمقَؾ سْم اِزيُّ وومِِعلِّ اًْمَؽَراِهَقَي اًمرَّ َمْذَهُى اًمشَّ

 .ذِم اخْلَْقِض ذِم اًْمَؽالمِ 

ـِ  وومِِعلُّ َيـَْفوَكو قَم ، َيُؼقُل: يَموَن اًمشَّ ًُ اعمَُْزِِنَّ : ؾَمِؿْع يُّ ـُ اعمُِْغػَمِة اعْمٍِْمِ َوىَموَل قَمالُن سْم

 .اخْلَْقِض ذِم اًْمَؽالمِ 

ـُ ؾُمَؾْقاَمَن: و سمِقُع سْم ًُ ىَمْقًمو َأؿْمَفَد ىَموَل َأِِّب: ىَموَل اًمرَّ ، َيُؼقُل: َمو َرَأْي وومِِعلَّ ًُ اًمشَّ ؾَمِؿْع
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اومَِضيِ  ـَ اًمرَّ وِر ِم  : اهـ.ًمِؾزُّ

ـّي إمم قمؾؿ اًمؽالم اعمذمقم، يمقػ  ًّ واكظر إمم طمول مـ قَمدَل قمـ اًمؽتوب واًم

وىمعقا ذم اًمتـوىمض واحلػمة، ومفمٓء أئؿتفؿ أمثول أِّب طمومد اًمغزازم واًمرازي 

 ذًمؽ، ومؿـ ذًمؽ ىمقل اًمرازي:وأمدي، يعؽمومقن سم

ـــول ـــقل قمؼ ـــدام اًمعؼ ـــي إىم  ّنوي

 وأرواطمـو ذم وطمشي مــ ضمًـقمـو

 ومل كًتػد مـ سمحثـو ـمـقل قمؿركـو
 

 ؾمـــعل اًمعـــوعملم وـــالل وهمويـــي 

 وطموصــــؾ دكقوكــــو أذى ووسمــــول

ــوًمقا ــؾ وىم ــف ىمق ــو ومق  ؾمــقى أن مجعـ
 

 ثه قال : 

ل قمؾقاًل، وٓ ًمؼد شملّمؾً اًمطرق اًمؽالمقي، واعمـوهٍ اًمػؾًػقي، ومام رأيتفو شمشػ»

 حض جض ٱّٰىمرأ ذم اإلصمٌوت: ورأيً أىمرب اًمطرق ـمريؼي اًمؼرآن، اشمروي همؾقاًل، 
 .]ـمف[ ِّ يف ىف يث ىث نث ٱّٰ، [30]وموـمر:   ِّ مض خض

 حط  مض خض حض ٱّٰ، [33]اًمشقرى:   ِّ مهىه جه ين ٱّٰاىمرأ ذم اًمـػل: 
 اهـ. ش، ومـ ضمّرب دمرسمتل قمرف مثؾ معرومتل]ـمف[  ِّمظ

 ّما أحطً قْل الكاٜل:

ْأِي ىَمْد قَمِدُمقاَأْهُؾ اًْمؽَ   الِم َوَأْهُؾ اًمرَّ

ُْؿ قَمَروُمقا أصَمـوَر َمـو اْكَحَروُمـقا  ًَمْق َأّنَّ
 

ضُمـُؾ   ٌِ اًمَِّذي َيـُْجق سمِِف اًمرَّ  قَمؾَِؿ احْلَِدي

ــقا ـــَُّفْؿ ضَمِفُؾ ــو ًَمؽِ َه ــو إمَِم هَمػْمِ  قَمـَْف
 

ّي٘ أبٕ السّض الباضه يف الرّب عً ض»ذلند بً إبسأٍه الْشٓس يف  هللّقال أبْ عبد ا

 (:12)اجلصٛ الجاىٕ ص  «الكاضه

ويمون حيقك سمـ مـصقر احلًـّل مـ قمؾامء اًمؽالم قمغم مذهى اًمّزيدّيي: ومرضمع 
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 قمـ ذًمؽ ويمون يـفك قمـف، وًمف ذم ذًمؽ أؿمعور طمًـي مـفو ىمقًمف:

 ومـــو اًمـــذي أجلـــلهؿ إمم اخلطـــر
 

 واخلقض ذم قمؾـؿ اًمؽـالم واًمـظـر 
 

 رــطل يمػــول ومقف ًمؾؿخــومو يؼ

 لُ مً قصٔدٗ طْٓل٘:ّميَا قْ

ــتعظامً  ــذهًٌو مً ــؽ م ــرون ذًم  وي

 اإلؾمـالم ىمٌـؾ طمـدوصمفؿ شمًقهمـوو

 مــو فمــــّفؿ سموعمصـــطػك ذم شمريمـــف

ــحٌف ــّل وص ـــ اًمـٌّ ــقن ذم دي  أيؽ

ــف ــطػك سمتامم ــون اعمص ــقس يم  أو ًم

ـــقاك أسموكـــف ًّ  مـــو سموًمـــف طمّتـــك اًم

ـــي ـــد همـق ـــول أمح ـــون ذم إمج  أو يم

 يمؿــؾ ديـــفأإن يمــون رّب اًمعــرش 

ــوً  ــع يمومت ــد مـ ــد سمع ــون أمح ــو يم  م

 سمــؾ يمــون يـؽــر يمــّؾ ىمــقل طمــودث
 

ــر  ـــ شمػّؽ ــور وطمً ــقل أكظ ـــ ـم  قم

ــلظّمر ــودث مت ــقٍل طم ــّؾ ىم ـــ يم  قم

ـــّرر ـــف اعمتؼ ـــتـٌطقه وّنق ـــو اؾم  م

 ومؽقـــػ سمـــف وعمّـــو يشـــعر كؼـــص

ـــــؼم ـــــؿ مل َي ـــــف أومم ومؾ  وسمقوك

ــــّرر ــــالم مل شمتؼ ــــد اإلؾم  وىمقاقم

ـــٍم ــودة واىم ــػ ًمؾزي ــدع اًمتؽؾ  وم

 وموقمجــى عمــٌطـ ىمقًمــف واعمظفــر

ـــــي يمـــــال ورّب اعمشـــــعر  هلداي

ــك ا ــؽمطمّت ــّؽ ومت ــال شمش ــامت وم  عم
 

 ّلكد أحطً الصيعاىٕ السّد علٙ الصَسضتاىٕ، حٔح قال الصَسضتاىٕ:

 ًمعؿري ًمؼـد ـمػـً اعمعوهـد يمّؾفـو

ــوئر ــّػ طم ــعًو يم ــؿ أر إٓ واو  ومؾ
 

ــومل  ــؽ اعمع ــلم شمؾ ــرذم سم ــػّمت ـم  وؾم

ـّ كــودم أو ىمــورع فقمــغم ذىمـــ  ؾمــ
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 فسّد علُٔ الصيعاىٕ بكْلُ:

 ًمعّؾؽ أمهؾً اًمّطقاف سمؿعفـد اًمـرّ 

 طمـور مــ ُّيـدي ِبـدي حمؿـد ومـام
 

ــومل  ــّؾ قم ـــ يم ـــ وآه م ــقل وم  ؾم

ــودم ـّ ك ــ ــًو ؾم ــراه ىمورقم ــً شم  وًمً
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 (278/ ص 1)ج  هللزمحُ ا قال أبْ داّد : 

ـْ َأِِّب  قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا ـَ هِمَقوٍث، قَم صَمـَو طَمْػٌص َيْعـِل اسْم ، طَمدَّ
ِ
ـُ اًْمَعاَلء ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ  طَمدَّ

ـْ قَمكِمٍّ  ، قَم ٌِْد ظَمػْمٍ ـْ قَم ْأِي ًَمَؽوَن َأؾْمَػُؾ إؾِْمَحوَق، قَم ـُ سمِوًمرَّ ي ، ىَموَل: ًَمْق يَموَن اًمدِّ

ـْ َأقْماَلُه، َوىَمْد  ِح ِم ًْ ًُ َرؾُمقَل ا»اخْلُػِّ َأْومَم سمِوعمَْ ُح   هللَرَأْي ًَ َيْؿ

ْقفِ   .شقَمغَم فَموِهِر ظُمػَّ

ـُ َراومٍِع، طَمدَّ  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـِ طَمدَّ ٌِْد اًْمَعِزيِز، قَم ـُ قَم صَمـَو َيِزيُد سْم ـُ آَدَم، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم

قَْمَؿِش  ْٕ ٌِ  -ا َذا احْلَِدي َّٓ َأطَمؼَّ »ىَموَل:  -سمِنؾِْمـَوِدِه ِِبَ ـَ اًْمَؼَدَملْمِ إِ
ًُ َأَرى سَموـمِ َمو يُمـْ

ِؾ، طَمتَّك ًْ ًُ َرؾُمقَل ا شسمِوًْمَغ ُح قَمغَم فَمفْ   هللَرَأْي ًَ ْقفِ َيْؿ  .شِر ظُمػَّ

ـْ  ِح ِم ًْ ـَ اًْمَؼَدَملْمِ َأطَمؼُّ سمِوعمَْ
ًُ َأَرى َأنَّ سَموـمِ قَْمَؿِش ىَموَل: يُمـْ ْٕ ـِ ا َوَرَواُه َويِمقٌع، قَم

و طَمتَّك  ًُ َرؾُمقَل ا»فَموِهِرمِهَ و  هللَرَأْي ُح قَمغَم فَموِهِرمِهَ ًَ ، ىَموَل شَيْؿ

لْمِ   .َويمِقٌع: َيْعـِل اخْلُػَّ

 ـ إقمؿش يمام رواه ويمقع.ورواه قمقًك سمـ يقكس قم

هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح إٓ قمٌد ظمػم، وىمد وصمَّؼف اسمـ معلم 

 .شهتذيى اًمتفذيى»يمام ذم 

 السأٖ ّالبدع ًّ  :اإلثه علٙ مً س

 (74/ ص 2)ج  هللابً مادُ زمحُ ا هللقال أبْ عبد ا : 

ـِ قمَ  َؿِد سْم ٌِْد اًمصَّ ـُ قَم ٌُْد اًْمَقاِرِث سْم صَمـَو قَم صَمـِل َأِِّب،طَمدَّ ـْ َأسمِقِف ىَموَل: طَمدَّ  ٌِْد اًْمَقاِرِث، قَم
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قمـ ضمدي
(1)

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ضَموَء َرضُمٌؾ إمَِم  ، ، قَم ـَ ـِ ؾِمػِمي ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـْ َأيُّقَب، قَم قَم

ِلِّ  ٌَّ قَمَؾْقِف، وَمَؼوَل َرضُمٌؾ، قِمـِْدي يَمَذا َويَمَذا، ىَموَل، وَماَم اًمـٌَّ : وَمَح

َق قَمَؾْقِف سماَِم ىَمؾَّ َأْو يَمُثَر، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اسَمِؼَل ذِم ا َّٓ شَمَصدَّ  هللعمَْْجؾِِس َرضُمٌؾ إِ

 :« ـْ ُأُجقِر ِٚمًَل، َوِم ـَ َٚن َفُف َأْجُرُه  ـَ َـّ بِِف،  ا َؾْٚشُت َـّ َخْرً ـِ اْشَت َم

َـّ ُش  ـِ اْشَت ًْٔئٚ، َوَم ـْ ُأُجقِرِهْؿ َص َُُص ِم َٓ َيْْ َـّ بِِف، َو ـِ اْشَت ِْٔف َم َِ ًَ َـّ بِِف، َؾ ًٜ َؾْٚشُت َِّٔئ ًٜ َش َّْ

ًْٔئٚ ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َص َُُص ِم َٓ َيْْ َـّ بِِف، َو ـْ َأْوَزاِر افَِّذي اْشَت ِٚمًَل، َوِم ـَ  .شِوْزُرُه 

 طمديٌ طمًـ قمغم ذط مًؾؿ.

(، ومؼول: صمـو قمٌد اًمصؿد 410/ص 1)ج  هللاحلديٌ أظمرضمف اإلموم أمحد رمحف ا

 سمف.

 وم أمحد قمغم ذط اًمشقخلم.وهق يًـد اإلم

 (216/ ص 10)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

 .سَموُب اًمؽَِفوَكيِ 

ـِ  ـُ ظَموًمٍِد، قَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـِل قَم ، ىَموَل: طَمدَّ ٌُ ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ قُمَػػْمٍ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهَريْ  ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ـِ ؿِمَفوٍب، قَم   هللَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل ااسْم
و إظُْمَرى سمَِحَجٍر، وَمَلَصوَب سَمْطـََفو  ًْ إِطْمَدامُهَ ـْ ُهَذْيٍؾ اىْمَتَتَؾَتو، وَمَرَم ىَمَه ذِم اْمَرَأشَملْمِ ِم

ِلِّ  ًْ َوًَمَدَهو اًمَِّذي ذِم سَمْطـَِفو، وَموظْمَتَصُؿقا إمَِم اًمـٌَّ َوِهَل طَموِمٌؾ، وَمَؼَتَؾ

 ٌٌَْد َأْو َأَمٌي، وَمَؼوَل َوزِمُّ اعمَْرَأِة  ، وَمَؼَه: َأنَّ ِدَيي ٌة قَم َمو ذِم سَمْطـَِفو هُمرَّ

: يَمْقَػ َأهْمَرُم، َيو َرؾُمقَل ا ًْ تِل هَمِرَم َب َوَٓ َأيَمَؾ، َوَٓ َكَطَؼ َوَٓ هللاًمَّ ـْ َٓ َذِ ، َم

ِلُّ  ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ، وَمِؿْثُؾ َذًمَِؽ ُيَطؾُّ ـْ »: اؾْمَتَفؾَّ اَم َهَذا ِم َّٕ إِْخَقاِن إِ

                                                        
 ، وهق اًمصحقح.شَتػي إذاف»قمـ ضمّدي زيودة مـ  (3) 
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ٚنِ  َّٓ ُُ  .شاف

(، وومقف زيودة سمعد ىمقًمف: 773/ص 33واحلديٌ أظمرضمف مًؾؿ مع اًمنمح )ج 

 إكام هذا مـ إظمقان اًمؽفون، مـ أضمؾ ؾمجعف اًمذي ؾمجع.

 (292/ ص 13)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ِلِّ   مِمَّو  سَموُب شَمْعؾِقِؿ اًمـٌَّ
ِ
وء ًَ ضَموِل َواًمـِّ ـَ اًمرِّ َتُف ِم َؿُف اُأمَّ ، هللقَمؾَّ

 ًَمْقَس سمَِرْأٍي َوَٓ مَتْثِقؾٍ 

ـْ َأِِّب َصوًمٍِح  ، قَم ٌََفوِِنِّ ـِ إَْص ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي، قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد: ضَموَءِت اْمَرَأٌة إِمَم َرؾُمقِل ا : َيو   هللَذيْمَقاَن، قَم ًْ وَمَؼوًَم

َؽ َيْقًمو َكْلشمِقَؽ ومِقِف شُمَعؾُِّؿـَو هللا َرؾُمقَل  ًِ ـْ َكْػ ضَموُل سمَِحِديثَِؽ، وَموضْمَعْؾ ًَمـَو ِم ، َذَهَى اًمرِّ

َذا»، وَمَؼوَل: هللمِمَّو قَمؾََّؿَؽ ا ـَ َذا َو ـَ ِٚن  َُ َذا يِف َم ـَ َذا َو ـَ ـَ يِف َيْقِم  ًْ
ِّ ، شاْجَت ـَ ، وَموضْمَتَؿْع

َـّ َرؾُمقُل ا َؿُف ا، وَمَعؾَّؿَ  هللوَمَلشَموُه َـّ مِمَّو قَمؾَّ َـّ »، صُمؿَّ ىَموَل: هللُف ُُ َمٚ ِمْْ

ـَ افَّْٚرِ  ٚ ِحَجًٚبٚ ِم َٚن َْلَ ـَ  َّٓ ، إِ ًٜ ـْ َوَفِدَهٚ َثََلَث ٚ ِم ُم َبْغَ َيَدُْيَ دِّ ََ ًِ اْمَرَأٌة شاْمَرَأٌة ُت ، وَمَؼوًَم

: َيو َرؾُمقَل ا َـّ و َمرَّ هللِمـُْف ؟ ىَموَل: وَمَلقَموَدهْتَ ، صُمؿَّ ىَموَل: ، َأِو اصْمـلَْمِ َواْثَْْغِ َواْثَْْغِ »شَملْمِ

 .شَواْثَْْغِ 

 (179/ ص 11)ج  هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ـْ طمدصمـو  ـْ َمـُْصقٍر، قَم ٌؾ، قَم صَمـَو ُمَػضَّ ـُ آَدَم، طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم ـُ َراومٍِع، طَمدَّ ُد سْم حُمَؿَّ

ـِ  ـِ ُكَضْقَؾَي، قَم ٌَْقِد سْم ـْ قُم هَتَو سمَِعُؿقِد  إسِْمَراِهقَؿ، قَم ًْ َضَّ ٌََي، َأنَّ اْمَرَأًة ىَمَتَؾ ـِ ؿُمْع اعْمُِغػَمِة سْم

َطوٍط، وَمُليِتَ ومِقِف َرؾُمقُل ا ًْ َيِي،  هللوُم ، وَمَؼَه قَمغَم قَموىِمَؾتَِفو سمِوًمدِّ

 َٓ ـْ  ٌَتَِفو: َأَكِدي َم ٍة، وَمَؼوَل سَمْعُض قَمَص ًْ طَموِماًل، وَمَؼَه ذِم اجْلَـلِِم سمُِغرَّ َٓ  َويَموَك ـَمِعَؿ، َو

، ىَموَل، وَمَؼوَل: ، َوِمْثُؾ َذًمَِؽ ُيَطؾُّ َٓ َصوَح وَموؾْمَتَفؾَّ َب، َو َسْجِع » َذِ ـَ َشْجٌع 
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َْظَراِب  ْٕ  .شا

 (.44/ص 8أظمرضمف اًمـًوئل )ج 

أكؽر قمؾقف معوروتف حلديثف سمرأيف،   هللوملكً شمرى أن رؾمقل ا

 .شإٕام هذا مـ إخقان افُٓٚن مـ أجؾ شجًف»وىمول: 

  (590/ ص 8)ج  هللاإلماو البدازٖ زمحُ اقال : 

ـِ َأِِّب  ـِ اسْم ـُ قُمَؿَر، قَم صَمـَو َكوومُِع سْم ، طَمدَّ ـِ مَجِقٍؾ اًمؾَّْخِؿلُّ ـُ َصْػَقاَن سْم ُة سْم صَمـَو َيَنَ طَمدَّ

اِن َأْن َُّيْؾَِؽو َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر »ُمَؾْقَؽَي، ىَموَل:  َ اَم قِمـْ يَموَد اخلػَمِّ َد ، َروَمَعو َأْصَقاهَتُ

ِلِّ  و سمِوٕىَْمَرِع  اًمـٌَّ طِملَم ىَمِدَم قَمَؾْقِف َريْمُى سَمـِل مَتِقٍؿ، وَمَلؿَموَر َأطَمُدمُهَ

ـِ طَموسمٍِس َأظِمل سَمـِل ُُمَوؿِمٍع، َوَأؿَموَر أظَمُر سمَِرضُمٍؾ آظَمَر  ىَموَل َكوومٌِع َٓ َأطْمَػُظ اؾْمَؿُف  -سْم

َّٓ ظِم  - ًْ وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر ًمُِعَؿَر: َمو َأَرْدَت إِ اَلذِم، ىَموَل: َمو َأَرْدُت ظِماَلوَمَؽ وَموْرشَمَػَع

 ِّ  ىي ني مي زي ري ٰى ٱّٰ: هللَأْصَقاهُتُاَم ذِم َذًمَِؽ، وَمَلْكَزَل ا

:  ش[1]احلجرات:  سَمػْمِ ـُ اًمزُّ ِؿُع َرؾُمقَل ا»أَيَي ىَموَل اسْم ًْ  هللوَماَم يَموَن قُمَؿُر ُي

  ْ َتْػِفَؿُف، َومَل ًْ ـْ َأسمِقِف َيْعـِل  سَمْعَد َهِذِه أَيِي طَمتَّك َي َيْذيُمْر َذًمَِؽ قَم

 .شَأسَمو سَمْؽرٍ 

 هلل(، وومقف: روايي اسمـ أِّب مؾقؽي قمـ قمٌد ا491/ص 8وأظمرضمف اًمٌخوري )ج 

(، وقمـده 384/ص 4(، وأظمرضمف اًمؽممذي )ج 19/ص 37سمـ اًمزسمػم )ج 

ث سمف، وأمحد )ج  هللاسمـ أِّب مؾقؽي أّن قمٌد ا هللشمٍميح قمٌد ا /ص 4سمـ اًمزسمػم طمدَّ

(، وومقف ىمقل كوومع: طمدصمـل اسمـ أِّب مؾقؽي، قمـ 339/ص 16واًمطؼماِن )ج (، 6

/ص 30)ج  شاًمػتح»اسمـ اًمزسمػم، ومعؾؿ اشمصول احلديٌ، يمام أؿمور إًمقف احلوومظ ذم 

 ( ط. طمؾٌقي.131
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 (276/ ص 13)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـْ ِهَشوِم سمْ  صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ ـْ قَموِئَشَي، ُأمِّ طَمدَّ ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ قُمْرَوَة، قَم

ٍر ُيَهعِّ »ىَموَل ذِم َمَرِوِف:   هللاعمُْمِمـلَِم: َأنَّ َرؾُمقَل ا ُْ ُمُروا َأَبٚ َب

ـَ شبِٚفَّْٚسِ  ِؿِع اًمـَّوَس ِم ًْ ْ ُي : إِنَّ َأسَمو سَمْؽٍر إَِذا ىَموَم ذِم َمَؼوِمَؽ مَل ًُ ًْ قَموِئَشُي: ىُمْؾ ، ىَموًَم

 
ِ
ٌَُؽوء َُٔهؾِّ بِٚفَّْٚسِ »، وَمُؿْر قُمَؿَر وَمْؾُقَصؾِّ ًمِؾـَّوِس، وَمَؼوَل: اًم ِْ ٍر َؾ ُْ ًْ شُمُروا َأَبٚ َب ، وَمَؼوًَم

ـَ  ِؿِع اًمـَّوَس ِم ًْ ْ ُي ًُ حِلَْػَصَي: ىُمقزِم إِنَّ َأسَمو سَمْؽٍر إَِذا ىَموَم ذِم َمَؼوِمَؽ مَل قَموِئَشُي: وَمُؼْؾ

، وَمُؿْر قُمَؿَر وَمْؾُقَصؾِّ سمِ 
ِ
ٌَُؽوء ًْ طَمْػَصُي، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ااًم  هللوًمـَّوِس، وَمَػَعَؾ

 :« َُِّٔهؾ ِْ ٍر َؾ ُْ ُٛ ُيقُشَػ، ُمُروا َأَبٚ َب َـّ َصَقاِح ُت ْٕ َ َٕ َـّ  ُُ َّٕ إِ

اشفَِِّْٚسِ  ُِصقَى ِمـِْؽ ظَمػْمً ِٕ  ًُ ًْ طَمْػَصُي ًمَِعوِئَشَي: َمو يُمـْ  .، وَمَؼوًَم

 (.343، 340/ص 4احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (282/ ص 13)ج  هللماو البدازٖ زمحُ اقال اإل : 

ُه  ْيٍح، َوهَمػْمُ ـُ ُذَ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـِل قَم ـُ َوْهٍى، طَمدَّ صَمـِل اسْم ـُ شَمؾِقٍد، طَمدَّ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم طَمدَّ

ٌُْد ا ٍَّ قَمَؾْقـَو قَم ـْ قُمْرَوَة، ىَموَل: طَم ـْ َأِِّب إؾَْمَقِد، قَم ِؿْعُتُف َيُؼق هللقَم ًَ ـُ قَمْؿٍرو وَم ُل: سْم

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ قُه  هللإِنَّ ا»َيُؼقُل:  ؾَمِؿْع ُّ ـُ َد َأْن َأْظَىٚ ًْ َؿ َب ِْ ًِ َٓ َيِْْزُع اف

َتْقَن  ٍْ ٌٚل، ُيْسَت َّٓ ٌَٕٚس ُج ََك  َْٔب ْؿ، َؾ ِٓ ِّ ِْ ًِ اَمِء بِ َِ ًُ ْؿ َمَع َؿْبِض اف ُٓ ـْ َيَْْتِزُظُف ِمْْ
تَِزاًظٚ، َوَفُِ ْٕ ا

ُِّقنَ  ُِٔو ُتقَن بَِرْأُِيِْؿ، َؾ ٍْ ُٔ ُِّقنَ  َؾ  .شَوَيِو

 (58)ص  هللّقال اآلدسٖ زمحُ ا : 

ـِ َمْزَيدٍ  ـُ اًْمَقًمِقِد سْم ٌَّوُس سْم صَمـَو اًْمَع صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ طَمدَّ
(1)

ِِن َأِِّب ىَموَل:   ىَموَل: َأظْمؼَمَ

                                                        
 ذم إصؾ: يزيد أوًمف يوء مـؼقـمي مـ َتً كؼطتلم، وسمعدهو زاي، واًمصقاب: مزيد أوًمف مقؿ. (3) 
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ـْ ؾَمَؾَػ، َوإِْن َروَمَضَؽ اًمـَّ  َْوَزاقِملَّ َيُؼقُل: قَمَؾْقَؽ سمِآصَموِر َم ْٕ ًُ ا  ؾَمِؿْع
ِ
وَك َوآَراء وُس، َوإِيَّ

ضَموِل، َوإِْن َزظْمَروُمقا ًَمَؽ سمِوًْمَؼْقلِ   .اًمرِّ

ـَّوِئلُّ : أظمؼمكو هللوىمول رمحف ا ٍد احْلِ ـُ حُمَؿَّ و حَيَْقك سْم َأسُمق َزيَمِريَّ
(1)

ـُ   ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ىَموَل: طَمدَّ

ـُ َزْيٍد ىَموَل  صَمـَو مَحَّوُد سْم وٍب ىَموَل: طَمدَّ ًَّ ـِ طَم ٌَْقِد سْم ًُ قُم ـُ َواؾِمٍع ىَموَل: َرَأْي ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ : طَمدَّ

ٌَُي ىَمِريٌى ِمـُْف، َيَتَجوَدًُمقَن،  ٌَ ِجِد، َوؿَم ًْ ـَ اعمَْ ـَ حُمِْرٍز َوَأؿَموَر سمَِقِدِه إمَِم َكوطِمَقٍي ِم َصْػَقاَن سْم

اَم أَ  اَم َأْكُتْؿ ضَمَرٌب إِكَّ  .ْكُتْؿ ضَمَرٌب وَمَرَأْيُتُف َيـُْػُض صَمْقسَمُف َوىَموَم َوىَموَل: إِكَّ

 (77/ ص 1)ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

ـُ اًْمَػْضِؾ، طَمدَّ  َكو َصَدىَمُي سْم ـُ ؾَمِعقدٍ َأظْمؼَمَ سْمِرىَموِن ىَموَل: َّنَوِِن َأسُمق صَمـَو حَيَْقك سْم ـِ اًمزِّ ، قَم

. ًَ  َواِئٍؾ َأْن ُأضَموًمَِس َأْصَحوَب: َأَرَأْي

اجلرح »اًمؼّطون يمام ذم إؾمدي، وصمَّؼف حيقك  هللاًمزسمرىمون هق اسمـ قمٌد ا

 ، ٓسمـ أِّب طموشمؿ.شواًمتعديؾ

 (78/ ص 1)ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

صَمـَو َموًمٌِؽ  ـُ ُيقؾُمَػ، طَمدَّ ُد سْم َكو حُمَؿَّ ـُ ِمْغَقٍل  -َأظْمؼَمَ :  -ُهَق اسْم ْعٌِلُّ ىَموَل: ىَموَل زِمَ اًمشَّ

ـْ اًمـٌَِّلِّ   قَم
ِ
ء َٓ صُمقَك َهُم و ىَموًُمقُه سمَِرْأُِّيِْؿ وَمَلًْمِؼِف وَمُخْذ سمِِف، َومَ  َمو طَمدَّ

.  ذِم احْلُشِّ

 (78/ ص 1)ج  هللّقال زمحُ ا : 

ـُ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي  َِن َرضَموُء سْم ٌَوٍب، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـِ طُم ـْ َزْيِد اسْم ـُ ؾُمْػَقوَن، قَم ٌَّوُس سْم َكو اًْمَع َأظْمؼَمَ

                                                        
شموريخ »: أسمق زيمريوء حيقك سمـ حمؿد اجلٌوئل، واًمصقاب مو أصمٌتـوه شاًمنميعي»وىمع ذم يمتوب  (3) 

 (، وىمول: ويمون صمؼي.119/ص 34)ج  شدادسمغ
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ٌَوسَمَي َيُؼقُل: ىَمْد رَ  ـَ َأِِّب ًُم ٌَْدَة سْم ًُ قَم َٓ ىَموَل: ؾَمِؿْع  َأْن 
ِ
ء َٓ ـْ َأْهِؾ َزَموِِن َهُم ًُ ِم ِوق

. ًَ ًَ َأَرَأْي اَم َيُؼقُل َأطَمُدُهْؿ: َأَرَأْي َٓ َأؾْمَلهَلُْؿ، إِكَّ َلًُمقِِن َو ًْ  َي

 ُٓاإلىكاز علٙ مً خالف اليصْص لسأ: 

 (321( بسقه )421/ ص 1)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ إؾِْماَمقمِ  صَمـَو ُمقؾَمك سْم صَمْتـِل طَمدَّ صَمـَو ىَمَتوَدُة، ىَموَل: طَمدَّ وٌم، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو مَهَّ قَؾ، ىَموَل: طَمدَّ

 : ًْ ِزي إطِْمَداَكو َصاَلهَتَو إَِذا ـَمُفَرْت؟ وَمَؼوًَم ًْ ًمَِعوِئَشَي: َأدَمْ ُمَعوَذُة، َأنَّ اْمَرَأًة ىَموًَم

؟  ًِ ٌي َأْك ِلِّ »َأطَمُروِريَّ :  شُمُرَكو سمِفِ وَماَل َيلْ  يُمـَّو َكِحقُض َمَع اًمـٌَّ ًْ َأْو ىَموًَم

 .وَماَل َكْػَعُؾفُ 

 :هلل(، ومؼول رمحف ا164/ص 3أظمرضمف مًؾؿ )ج 

ـْ ُمَعوَذَة  ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي، قَم ـْ َأيُّقَب، قَم صَمـَو مَحَّوٌد، قَم ، طَمدَّ ْهَراِِنُّ سمِقِع اًمزَّ صَمـَو َأسُمق اًمرَّ طَمدَّ

ؿْمِؽ، قمَ  ـْ َيِزيَد اًمرِّ صَمـَو مَحَّوٌد، قَم : ح، َوطَمدَّ ًْ ًْ قَموِئَشَي وَمَؼوًَم ـْ ُمَعوَذَة، َأنَّ اْمَرَأًة ؾَمَلًَم

؟ ىَمْد  ًِ ٌي َأْك ًْ قَموِئَشُي: َأطَمُروِريَّ قِضَفو؟ وَمَؼوًَم وَم حَمِ اَلَة َأيَّ ًْ »َأشَمْؼِِض إِطْمَداَكو اًمصَّ يَموَك

  هللإطِْمَداَكو ََتِقُض قَمغَم قَمْفِد َرؾُمقِل ا
ٍ
َٓ شُمْمَمُر سمَِؼَضوء  .ش، صُمؿَّ 

 تعاذٗ مً عله ال ٓيفعاالس: 

 (254/ ص 8)ج  هللقال اإلماو اليطاٜٕ زمحُ ا : 

ـْ َأِِّب  ٌََلَكو ؾُمْػَقوُن، قَم ، ىَموَل: َأْك ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ـُ ؾِمـَوٍن، ىَموَل: طَمدَّ َكو َيِزيُد سْم َأظْمؼَمَ

ٌِْد ا ـْ قَم ٌِْد ا هللؾِمـَوٍن، قَم ـْ قَم ـِ َأِِّب اهْلَُذْيِؾ، قَم ـِ قَمؿْ  هللسْم ِلَّ »ٍرو، سْم َأنَّ اًمـٌَّ

  ،َشُع َٓ ََيْ ـْ ىَمْؾٍى  َٓ َيـَْػُع، َوِم ـْ قِمْؾٍؿ  ـْ َأْرسَمٍع: ِم ُذ ِم يَموَن َيَتَعقَّ

 َٓ  
ٍ
ٌَعُ َوُدقَموء َٓ شَمْش َؿُع، َوَكْػٍس  ًْ  .شُي

ّٓ يزيد سمـ ؾمـون، وىمد ىمول اسمـ أِّب  هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح إ
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 ووصمؼف اًمـًوئل. طموشمؿ: يمتًٌ قمـف وهق صدوق صمؼي،

 وأسمق ؾمـون هق ضار سمـ مرة.

 عقْب٘ املفيت الزاٜغ: 

 (42/ ص 1)ج  هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

صمـو إقمؿش، قمـ زيد اسمـ  صمـو قمٌد اًمقاطمد سمـ زيود، طمدَّ د، طمدَّ دَّ ًَ صمـو ُم طمدَّ

ـََي، ىمول: ًَ ًُ أكو وهى، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طَم ـُ اًمعوص إمم اًمـٌلِّ  اكَطَؾؼ  وقمؿُرو سم

 ومخرَج ومعُف َدَرىَمٌي، صُمؿَّ اؾمَتؽَم ِبو، صُمؿَّ سمول، ومُؼؾـو: اكُظُروا إًمقف ،

ُٛ بْل إَسائَٔؾ؟ »َيٌقُل يمام شَمٌقُل اعمرأُة، ومًؿَع ذًمؽ، ومؼول:  َل صِٚح َِ قا مٚ َف ُّ َِ أَل َتً

ًُقا مٚ أصَٚبُف افَبقُل مْٓ ُؿ افَبقُل َؿَى َب يف َؿزِ ـٕٚقا إذا أصََٚبُ ًُذِّ  .شهِ ؿ، ؾُْٓٚهؿ، ؾ

 هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم.

وقمٌد اًمقاطمد سمـ زيود وإن يمون ذم روايتف قمـ إقمؿش يمالم، ومؼد شموسمعف أسمق 

 (.396/ص 4معوويي وويمقع قمـد اإلموم أمحد )ج 

ضموه.  واحلديٌ ممو أًمزم اًمدارىمطـلُّ اًمٌخوريَّ ومًؾاًم أن َيرِّ

 (.314ص  3(، واسمـ موضمف )ج 16/ص 3احلديٌ أظمرضمف اًمـًوئل )ج 

 ُٔما ٓكسِ مً كجسٗ الشؤال ّتكّلف ما ال ٓعي: 

  هللزمحُ ا البدازٖقال : 

َماِل َوشَمَؽؾُِّػ َمو َٓ َيْعـِقفِ  ًُّ ـْ يَمْثَرِة اًم   حت جت ٱَّٰوىَمْقًُمُف شَمَعومَم: ، سَموُب َمو ُيْؽَرُه ِم
 :[303]اعموئدة:  ِّ مج حج مث هت مت خت

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـُ َيِزيَد اعمُْؼِرُئ  هللطَمدَّ ـِ ؿِمَفوٍب، سْم ـِ اسْم صَمـِل قُمَؼْقٌؾ، قَم صَمـَو ؾَمِعقٌد، طَمدَّ ، طَمدَّ
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ِلَّ  ـْ َأسمِقِف، َأنَّ اًمـٌَّ ـِ َأِِّب َوىمَّوٍص، قَم ـِ ؾَمْعِد سْم ـْ قَموِمِر سْم إِنَّ »ىَموَل:  قَم

 َٖ ـْ َأْجِؾ َمْس َم ِم ْم، َؾُحرِّ رَّ ٍء ََلْ ُُيَ ـْ َرْ ََٖل َظ ـْ َش َغ ُجْرًمٚ، َم ِّ  .شَفتِفِ َأْظَيَؿ ادُْسِِ

 ًُ ٌََي، ؾَمِؿْع ـُ قُمْؼ صَمـَو ُمقؾَمك سْم صَمـَو ُوَهْقٌى، طَمدَّ وُن، طَمدَّ َكو قَمػَّ صَمـَو إؾِْمَحوُق، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ِلَّ  : َأنَّ اًمـٌَّ ًٍ ـِ صَموسمِ ـْ َزْيِد سْم ـِ ؾَمِعقٍد، قَم ـْ سُمْنِ سْم ُث قَم ، حُيَدِّ َأسَمو اًمـَّْيِ

  ـْ طَمِص ِجِد ِم ًْ َذ طُمْجَرًة ذِم اعمَ َ  هللػٍم، وَمَصغمَّ َرؾُمقُل ااختَّ

  ومِقَفو ًَمَقوزِمَ طَمتَّك اضْمَتَؿَع إًَِمْقِف َكوٌس، صُمؿَّ وَمَؼُدوا َصْقشَمُف ًَمْقَؾًي، وَمَظـُّقا

ُف ىَمْد َكوَم، وَمَجَعَؾ سَمْعُضُفْؿ َيَتـَْحـَُح ًمَِقْخُرَج إًَِمْقِفْؿ، وَمَؼوَل:  ُٝ »َأكَّ ُؿ افَِّذي َرَأْي ُُ َمٚ َزاَل بِ

 ًِ ـْ َصِْٔ ُتْؿ بِِف، ِم ّْ ْؿ َمٚ ُؿ ُُ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ـُ ْؿ، َوَفْق  ُُ ْٔ َِ َٛ َظ َت ُْ ُٝ َأْن ُي ْؿ، َحتَّك َخِنٔ ُُ

 َٜ ُتقَب ُْ ََلَة ادَ َّٓ افهَّ ْٔتِِف إِ ْؿ، َؾِ٘نَّ َأْؾَوَؾ َصََلِة ادَْرِء يِف َب ُُ ُٔقتِ ٚ افَُّْٚس يِف ُب َ ُِّقا َأُيُّ  .شَؾَه

صمَ  ـُ ُمقؾَمك، طَمدَّ صَمـَو ُيقؾُمُػ سْم ـْ َأِِّب طَمدَّ ـِ َأِِّب سُمْرَدَة، قَم ـْ سُمَرْيِد سْم ـَو َأسُمق ُأؾَموَمَي، قَم

، ىَموَل: ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل ا ـْ َأِِّب ُمقؾَمك إؿَْمَعِريِّ ـْ   هللسُمْرَدَة، قَم قَم

َلًَمَي هَمِضَى َوىَموَل:  ًْ ُِقِِّن »َأؿْمَقوَء يَمِرَهَفو، وَمَؾامَّ َأيْمَثُروا قَمَؾْقِف اعمَ : َيو ، وَمَؼوَم َرضُمٌؾ وَمَؼوَل شَش

ـْ َأِِّب؟ ىَموَل: هللَرؾُمقَل ا ُٜ »، َم ـْ َأِِّب؟ هلل، صُمؿَّ ىَموَم آظَمُر وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اشَأُبقَك ُحَذاَؾ ، َم

َٜ »وَمَؼوَل:  َْٔب ٌ َمْقَػ َص  هلل، وَمَؾامَّ َرَأى قُمَؿُر َمو سمَِقضْمِف َرؾُمقِل اشَأُبقَك َشَِٚل

 و َكُتقُب إِمَم ا ـَ اًمَغَضِى ىَموَل: إِكَّ  . هللِم

اٍد، يَموشمِِى اعمُِغػَمِة،  ـْ َورَّ ٌُْد اعمَؾِِؽ، قَم صَمـَو قَم صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك، طَمدَّ طَمدَّ

ـْ َرؾُمقِل ا ًَ ِم  هللىَموَل: يَمَتَى ُمَعوِوَيُي إِمَم اعمُِغػَمِة: ايْمُتْى إزَِمَّ َمو ؾَمِؿْع

هلل، وَمَؽَتَى إًَِمْقِف: إِنَّ َكٌِلَّ ا  َن َيُؼقُل ذِم يَمو

َّٓ ا»ُدسُمِر يُمؾِّ َصاَلٍة:  ُد، َوُهَق َظَذ  هللَٓ إَِفَف إِ ّْ ُِْؽ، َوَفُف اَْل يَؽ َفُف، َفُف ادُ َوْحَدُه َٓ َذِ

ٍء َؿِديٌر، ا ؾِّ َرْ ُع َذا اجَلدِّ فِٓـُ ٍَ ، َوَٓ َيْْ َٝ ًْ ًْىَِل دَِٚ َمَْ ، َوَٓ ُم َٝ ْٔ ؿَّ َٓ َمَِٕٚع دَِٚ َأْظَى

  .شاجَلدُّ  ِمَْْؽ 
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ُف  َماِل، َوإَِووقَمِي اعمَوِل، َويَموَن »َويَمَتَى إًَِمْقِف إِكَّ ًُّ ـْ ىِمقَؾ َوىَموَل، َويَمْثَرِة اًم يَموَن َيـَْفك قَم

ٌَـَوِت، َوَمـٍْع َوَهوِت  َفوِت، َوَوْأِد اًم ـْ قُمُؼقِق إُمَّ  .شَيـَْفك قَم

صَمـَو مَحَّوُد  ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـْ َأَكٍس، ىَموَل: يُمـَّو طَمدَّ ، قَم ًٍ ـْ صَموسمِ ـُ َزْيٍد، قَم سْم

ـِ اًمتََّؽؾُِّػ »قِمـَْد قُمَؿَر وَمَؼوَل:   .شُّنِقـَو قَم

ٌُْد  صَمـَو قَم صَمـِل حَمُْؿقٌد، طَمدَّ ، ح وطَمدَّ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

َكو َمْعَؿٌر، قمَ  اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ـُ َموًمٍِؽ اًمرَّ ِِن َأَكُس سْم ، َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ِلَّ ـِ اًمزُّ : َأنَّ اًمـٌَّ

  َؿ ىَموَم قَمغَم ْؿُس وَمَصغمَّ اًمظُّْفَر، وَمَؾامَّ ؾَمؾَّ ًِ اًمشَّ ظَمَرَج طِملَم َزاهَم

وقَمَي، َوَذيَمَر َأنَّ سَملْمَ َيَدُّْيَو ُأُمقًرا قِمَظوًمو، صُمؿَّ ىَموَل:  ًَّ ، وَمَذيَمَر اًم ـْ أَ »اعمِـؼَْمِ ََٖل َم َّٛ َأْن َيْس َح

َْٖل َظُْْف، َؾَقا َْٔس ِْ ٍء َؾ ـْ َرْ ُٝ يِف  هللَظ ْؿ بِِف َمٚ ُدْم ُُ ُت َّٓ َأْخَزْ ٍء إِ ـْ َرْ َُٖفقِِّن َظ َٓ َتْس

ِٚمل َهَذا ََ ٌَُؽوَء، َوَأيْمَثَر َرؾُمقُل اشَم   هلل، ىَموَل َأَكٌس: وَمَليْمَثَر اًمـَّوُس اًم
ُِقِِّن »َأْن َيُؼقَل:  ـَ َمْدظَمكِم َيو َرؾُمقَل ا، وَمَؼوَل أَ شَش ؟ هللَكٌس: وَمَؼوَم إًَِمْقِف َرضُمٌؾ وَمَؼوَل: َأْي

ٌُْد اشافَّْٚرُ »ىَموَل:  ـْ َأِِّب َيو َرؾُمقَل ا هلل، وَمَؼوَم قَم ـُ طُمَذاوَمَي وَمَؼوَل: َم َأُبقَك »؟ ىَموَل: هللسْم

 ُٜ ُِقِِّن »، ىَموَل: صُمؿَّ َأيْمَثَر َأْن َيُؼقَل: شُحَذاَؾ ُِقِِّن َش ٌََتْقِف وَمَؼوَل: ، وَمؼَمَ شَش َك قُمَؿُر قَمغَم ُريْم

ٍد  هللَرِوقـَو سمِو و، َوسمِوإِلؾْماَلِم ِديـًو، َوسمُِؿَحؿَّ ، ىَموَل:  َرسمًّ ًٓ َرؾُمق

ًَ َرؾُمقُل ا َؽ ًَ  هللطِملَم ىَموَل قُمَؿُر َذًمَِؽ، صُمؿَّ ىَموَل َرؾُمقُل ا  هللوَم

 :« ََظَعَّ اجل ْٝ ْد ُظِرَض ََ َِٔدِه َف ِز بِ ٍْ َٕ ٚ، يِف َوافَِّذي  ًٍ ُٜ َوافَُّْٚر إِٓ َّْ

 ِّ َْٔقِم يِف اَْلْرِ َوافؼَّ ٚف ـَ ْؿ َأَر  َِ ، َؾ ٚ ُأَصعِّ َٕ  .شُظْرِض َهَذا اَْلٚئِِط، َوَأ

ِِن  ٌَُي، َأظْمؼَمَ صَمـَو ؿُمْع ٌَوَدَة، طَمدَّ ـُ قُم َكو َرْوُح سْم طِمقِؿ، َأظْمؼَمَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـُ َأَكٍس، ىَمو ـَ َموًمٍِؽ، ىَموَل: ىَموَل َرضُمٌؾ: َيو َكٌِلَّ اُمقؾَمك سْم ًُ َأَكَس سْم ـْ َأِِّب؟  هللَل: ؾَمِؿْع َم

: شَأُبقَك ُؾََلنٌ »ىَموَل:  ًْ ]اعموئدة:  ِّ مت خت  حت جت هب مب خب ٱّٰ، َوَكَزًَم

 .أَييَ  [303
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ٌْدِ  ـْ قَم صَمـَو َوْرىَموُء، قَم ٌَوسَمُي، طَمدَّ صَمـَو ؿَم ٌَّوٍح، طَمدَّ ـُ َص ـُ سْم ًَ صَمـَو احَل ٌِْد  هللا طَمدَّ ـِ قَم سْم

ـَ َموًمٍِؽ، َيُؼقُل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ًُ َأَكَس سْم ، ؾَمِؿْع ـِ مْحَ ـْ »:  هللاًمرَّ َف

َُقُفقا: َهَذا ا َح افَُّْٚس َيَتَسَٚءُفقَن َحتَّك َي ؾِّ  هللَيْزَ ـُ َؼ ا َخٚفُِؼ  َِ ـْ َخ َّ ٍء، َؾ  .شهللَرْ

ـِ َمْقُؿقٍن، طَم  ٌَْقِد سْم ـُ قُم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ طَمدَّ ـِ إقَْمَؿِش، قَم ـُ ُيقُكَس، قَم ك سْم ًَ صَمـَو قِمق دَّ

ُعقٍد  ًْ ـِ َم ـِ اسْم ـْ قَمْؾَؼَؿَي، قَم ِلِّ إسِْمَراِهقَؿ، قَم ًُ َمَع اًمـٌَّ ، ىَموَل: يُمـْ

  َـ قٍى، وَمَؿرَّ سمِـََػٍر ِم ًِ ُل قَمغَم قَم ذِم طَمْرٍث سمِوعمَِْديـَِي، َوُهَق َيَتَقيمَّ

ِؿُعُؽْؿ اًمَقُفقِد، وَمَؼوَل سَمْعُضُفْؿ: ؾَمؾُ  ًْ َلًُمقُه، َٓ ُي ًْ وِح؟ َوىَموَل سَمْعُضُفْؿ: َٓ شَم ـِ اًمرُّ قُه قَم

وِح، وَمَؼوَم ؾَموقَمًي َيـُْظُر،  ـِ اًمرُّ صْمـَو قَم َمو شَمْؽَرُهقَن، وَمَؼوُمقا إًَِمْقِف وَمَؼوًُمقا: َيو َأسَمو اًمَؼوؾِمِؿ طَمدِّ

ْرُت قَمـُْف طَمتَّك ُف ُيقطَمك إًَِمْقِف، وَمَتَلظمَّ ًُ َأكَّ  مع ٱّٰٱ»َصِعَد اًمَقطْمُل، صُمؿَّ ىَموَل:  وَمَعَروْم
 .ش[84]اإلهاء:  ِّ  مق حق مف خف حف مغجف جغ

 (77/ ص 1)ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

، ىَموَل:  ْعٌِلِّ ـِ اًمشَّ ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ، قَم ـُ قُمَقْقـََي، قَم ٌََلَكو اسْم ـُ اًْمَػْضِؾ، َأك َكو َصَدىَمُي سْم ًَمْق »َأظْمؼَمَ

 يَموُكقا قَمغَم 
ِ
ء َٓ ِلِّ  َأنَّ َهُم َلًُمقَكَؽ  قَمْفِد اًمـٌَّ ًْ ُي اًْمُؼْرآِن َي ًْ قَمومَّ ًَمـََزًَم

َلًُمقَكَؽ  ًْ  .شَي
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 .[اًمؽفػ] ِّ ين ىن من خن حن  جن  ٱّٰ : هللقال ا

 (48/ ص 6)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـْ  َكو َأيُّقُب، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ ىَموَل: َأظْمؼَمَ ٌِْد ا طَمدَّ ـْ قَموِئَشَي  هللقَم ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، قَم سْم

: ىَمَرَأ َرؾُمقُل ا ًْ  من زن رن مم ام  يل  ٱّٰ:  هللىَموًَم
 خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن
  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ

 حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
ِٚدُفقَن ؾِ » ، ومؼول:]آل قمؿران[  ِّ مظ ـَ َُيَ ـَ َظَْك اَؾَِ٘ذا َرَأْيُتُؿ افَِّذي ُؿ افَِّذي ُٓ  هللِٔف، َؾ

 ْش، َؾْٚحَذُروُهؿ. 

 (169/ ص 4)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـُ ظُمَصْقَػَي،  صَمـِل َيِزيُد سْم ـُ سماَِلٍل، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق ؾَمَؾَؿَي اخْلَُزاقِملُّ طَمدَّ

ـُ ؾَمِعقٍد، ىَموَل: طَمدَّ  ِِن سُمْنُ سْم ـَ َأظْمؼَمَ صَمـِل َأسُمق ضُمَفْقٍؿ: َأنَّ َرضُمَؾلْمِ اظْمَتَؾَػو ذِم آَيٍي ِم

ـْ َرؾُمقِل ا ْقُتَفو ِم ظَمُر:  هللاًْمُؼْرآِن، وَمَؼوَل َهَذا: شَمَؾؼَّ ْٔ ، َوىَموَل ا

ـْ َرؾُمقِل ا ْقُتَفو ِم ِلَّ  هللشَمَؾؼَّ َٓ اًمـٌَّ َل ًَ ، . وَم
ِٜ َأْحرُ »وَمَؼوَل: 

ًَ َرُأ َظَذ َشْب َْ ْرآُن ُي َُ ْرآِن، َؾِ٘نَّ اْف َُ ْرآِن  ٍف، َؾََل ُِتَُٚروا يِف اْف َُ ِمَراًء يِف اْف

رٌ  ٍْ  .شـُ

 هذا طمديٌ صحقح.

صَمـَو : (104/ص 4وىمد اظمتؾػ ومقف قمغم سمن سمـ ؾمعقد، ومؼول اإلموم أمحد )ج 
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ؾَمِعقدٍ  َأسُمق
(1)

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـُ ضَمْعَػٍر َيْعـِل اعمَْ  هلل، َمْقمَم سَمـِل َهوؿِمٍؿ، ىَموَل: طَمدَّ ْخَرِملَّ ىَموَل: سْم

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو َيِزيُد سْم ـْ َأِِّب ىَمْقٍس، َمْقمَم  هللطَمدَّ ـِ ؾَمِعقٍد، قَم ـْ سُمْنِ سْم ـِ اهْلَوِد، قَم ـِ ُأؾَموَمَي سْم سْم

ـِ اًْمَعوِص، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـْ قَمْؿِرو سْم ـِ اًْمَعوِص قَم ىَموَل:   هللقَمْؿِرو سْم

َزَل » ِٜ َأْحُرٍف  َٕ ًَ ْرآُن َظَذ َشْب َُ ْد َأَصْبُتْؿ، َؾََل اْف ََ َتَتاَمَرْوا ؾِِٔف،  ، َظَذ َأيِّ َحْرٍف َؿَرْأُتْؿ، َؾ

رٌ  ٍْ ـُ  .شَؾِ٘نَّ ادَِْراَء ؾِِٔف 

 أقمؾؿ. هللومؾعّؾف روى قمـ سمن سمـ ؾمعقد قمغم اًمقضمفلم، وا

 (169/ ص 4)ج  هللقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

صمَ  ـُ مُحَْقٍد ىَموَل: طَمدَّ ٌُْد سْم صَمـَو قَم ـِ طَمدَّ وِج سْم ـْ طَمجَّ ٌَْقٍد، قَم ـُ قُم ، َوَيْعغَم سْم ـُ سمنِْمٍ ُد سْم ـَو حُمَؿَّ

ـْ َأِِّب ُأَموَمَي، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ـْ َأِِّب هَموًمٍِى، قَم َمٚ »:  هللِديـَوٍر، قَم

َّٓ ُأوُتقا اجَلَدَل  ِْٔف إِ َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ َد ُهًدى  ًْ  هلل، صُمؿَّ شَماَل َرؾُمقُل اشَضؾَّ َؿْقٌم َب

  ِجف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض ٱِّٰه أَيَي: َهذ 
  .[ًمزظمرف]ا ِّ  حف

وٌج صمَِؼٌي  ـِ ِديـَوٍر َوطَمجَّ وِج سْم ٌِ طَمجَّ ـْ طَمِدي اَم َكْعِروُمُف ِم ـٌ َصِحقٌح إِكَّ ًَ ٌٌ طَم َهَذا طَمِدي

، َوأَ  ٌِ رُ ُمَؼوِرُب احلَِدي  .سُمق هَموًمٍِى اؾْمُؿُف: طَمَزوَّ

 (.39/ص 3احلديٌ أظمرضمف اسمـ موضمف )ج 

 (209/ ص 8)ج  هللازٖ زمحُ اّقال البد : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـُ إسِْمَراِهقَؿ اًم هللطَمدَّ صَمـَو َيِزيُد سْم َؾَؿَي، طَمدَّ ًْ ـُ َم ـِ َأِِّب سْم ـِ اسْم ، قَم يُّ ؽَمِ ًْ   تُّ

ـْ قَموِئَشَي  ٍد، قَم ـِ حُمَؿَّ ـِ اًمَؼوؾِمِؿ سْم : شَماَل َرؾُمقُل اُمَؾْقَؽَي، قَم ًْ  هلل، ىَموًَم

                                                        
 ذم إصؾ: صمـو ؾمعقد، واًمصقاب مو أصمٌتـوه، واؾمؿ أِّب ؾمعقد: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل. (3) 
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  :نن من زن رن مم ام  يل  ٱَّٰهِذِه أَيَي 
ـَ ذِم ىُمُؾقِِبِْؿ َزْيٌغ وَمَقتٌَُِّعقَن  ،ِّ ميني زي  ري ٰى ين ىن ِذي و اًمَّ وَمَلمَّ

َّٓ ا اؾِمُخقَن ذِم هللَمو شَمَشوسَمَف ِمـُْف اسْمتَِغوَء اًمِػْتـَِي، َواسْمتَِغوَء شَمْلِويؾِِف، َوَمو َيْعَؾُؿ شَمْلِويَؾُف إِ ، َواًمرَّ

: ىَموَل اًمِعْؾِؿ َيُؼقًُمقَن: آَمـَّو سمِِف يُمؾٌّ مِ  ًْ ٌَوِب ىَموًَم َّٓ ُأوًُمق إًَْم ُر إِ يمَّ ـَو َوَمو َيذَّ ـْ قِمـِْد َرسمِّ

ُٖوَفئِِؽ »:  هللَرؾُمقُل ا ًُقَن َمٚ َتَنَٚبَف ِمُْْف َؾ ـَ َيتَّبِ ِٝ افَِّذي َؾَِ٘ذا َرَأْي

ك ا َّّ ـَ َش  .شَؾْٚحَذُروُهؿْ  هللافَِّذي

 (.1041/ص 4)ج  شصحقحف»وأظمرضمف مًؾؿ ذم أول يمتوب اًمعؾؿ مـ 

هذا وىمد رواه اسمـ أِّب مؾقؽي قمـ قموئشي، ورواه اًمؼوؾمؿ قمـ قموئشي، وٓ ضر 

 ذم ذًمؽ، وموسمـ أِّب مؾقؽي ىمد ؾمؿع مـ قموئشي، وموحلديٌ يمقػام دار دار قمغم صمؼي.

 (1127( حدٓح )10/ ص 3)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

َكو ؿُمَعْقٌى  صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـُ طَمدَّ ِِن قَمكِمُّ سْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ ، قَم

ُه: َأنَّ َرؾُمقَل ا ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى َأظْمؼَمَ ُه: َأنَّ قَمكِمَّ سْم ، َأظْمؼَمَ ـَ قَمكِمٍّ لْمَ سْم ًَ ، َأنَّ طُم لْمٍ ًَ  هللطُم

  ِِّل ًَ اًمـٌَّ َأَٓ »ًَمْقَؾًي، وَمَؼوَل:  ـَمَرىَمُف َووَموـمَِؿَي سمِـْ

َِٔٚن؟ ِِّ : َيو َرؾُمقَل اوَمؼُ  شُتَه ًُ ـَو سمَِقِد اهللْؾ ًُ َف هلل، َأْكُػ ٌَْعَثـَو سَمَعَثـَو، وَموْكٍَمَ ، وَمنَِذا ؿَموَء َأْن َي

ُب وَمِخَذُه، َوُهَق َيُؼقُل:  طِملَم ىُمْؾـَو َذًمَِؽ َومَلْ َيْرضِمْع إِزَمَّ ؿَمْقًئو، صُمؿَّ ؾَمِؿْعُتُف َوُهَق ُمَقلٍّ َيْيِ

 .[]اًمؽفػ ِّ ين ىن من خن حن  جن  ٱّٰ

صمـو ىمتقٌي سمـ ؾمعقد، هلل(، ومؼول رمحف ا417/ص 3ف مًؾؿ )ج أظمرضم : وطمدَّ

صمـو اًمؾقٌ قمـ قمؼقؾ، قمـ اًمزهري سمف.  طمدَّ

 (5063( حدٓح )104/ ص 9)ج   هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

َكو مُحَْقُد سمْ  ـُ ضَمْعَػٍر، َأظْمؼَمَ ُد سْم َكو حُمَؿَّ ـُ َأِِّب َمْرَيَؿ، َأظْمؼَمَ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم ـُ َأِِّب مُحَْقٍد طَمدَّ
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ـَ َموًمٍِؽ  ُف ؾَمِؿَع َأَكَس سْم ، َيُؼقُل: ضَموَء صَماَلصَمُي َرْهٍط إِمَم سُمُققِت اًمطَِّقيُؾ، َأكَّ

ِلِّ  ِلِّ َأْزَواِج اًمـٌَّ ٌَوَدِة اًمـٌَّ ـْ قِم َلًُمقَن قَم ًْ ، ، َي
ـَ  ـُ ِم ـَ َكْح ُْؿ شَمَؼوًمُّقَهو، وَمَؼوًُمقا: َوَأْي وا يَمَلّنَّ ؟ ىَمْد اًمـٌَِّلِّ  وَمَؾامَّ ُأظْمؼِمُ

ْقَؾ َأسَمًدا،  و َأَكو وَمنِِنِّ ُأَصكمِّ اًمؾَّ َر، ىَموَل َأطَمُدُهْؿ: َأمَّ ـْ َذْكٌِِف َوَمو شَمَلظمَّ َم ِم َوىَموَل هُمِػَر ًَمُف َمو شَمَؼدَّ

وَء وَماَل َأشَمَزوَّ  ًَ ْهَر َوَٓ ُأوْمطُِر، َوىَموَل آظَمُر: َأَكو َأقْمَتِزُل اًمـِّ ُج َأسَمًدا، آظَمُر: َأَكو َأُصقُم اًمدَّ

َذا، َأَمٚ »إًَِمْقِفْؿ، وَمَؼوَل:   هللوَمَجوَء َرؾُمقُل ا ـَ َذا َو ـَ ُتْؿ  ِْ ـَ ُؿ ُتُؿ افَِّذي ْٕ َأ

ْؿ  هللَوا ـُ َْخَنٚ َٕ ُج  هللإِِّنِّ  ْؿ َفُف، َفُِِّْل َأُصقُم َوُأْؾىُِر، َوُأَصعِّ َوَأْرُؿُد، َوَأَتَزوَّ ـُ ٚ ََ َوَأْت

ـْ  َٛ َظ ـْ َرِؽ َّ َْٔس ِمِّْل افَِّْسَٚء، َؾ َِ  .شُشَّْتِل َؾ

 (.3010/ص 1أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (101/ ص 9)ج   هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ضُمـَْدِب سْم ، قَم ـْ َأِِّب قِمْؿَراَن اجَلْقِِنِّ صَمـَو مَحَّوٌد، قَم صَمـَو َأسُمق اًمـُّْعاَمِن، طَمدَّ ، هللطَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ْؿ، َؾَِ٘ذا اْؿَرُءوا اف»ىَموَل:  قَم ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ٍَ َِ ْرآَن َمٚ اْئَت َُ

َُقُمقا َظْْفُ  ُتْؿ َؾ ٍْ َِ  .شاْخَت

ـُ َأِِّب ُمِطقٍع،  ُم سْم صَمـَو ؾَمالَّ ، طَمدَّ ـُ َمْفِديٍّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ، طَمدَّ ـُ قَمكِمٍّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم طَمدَّ

ـْ ضُمـَْدٍب، ىَموَل اًمـَّ  ، قَم ـْ َأِِّب قِمْؿَراَن اجلَْقِِنِّ اْؿَرُءوا »: ٌِلُّ قَم

قُمقا َظْْفُ  َُ ُتْؿ َؾ ٍْ َِ ْؿ، َؾَِ٘ذا اْخَت ُُ ُِقُب ِْٔف ُؿ َِ ْٝ َظ ٍَ َِ ْرآَن َمٚ اْئَت َُ   .شاف

ْ َيْروَمْعُف مَحَّ  ـْ َأِِّب قِمْؿَراَن، َومَل ـُ َزْيٍد، قَم ٌَْقٍد، َوؾَمِعقُد سْم ـُ قُم ـُ شَموسَمَعُف احلَوِرُث سْم وُد سْم

  .ؾَمَؾَؿَي، َوَأسَمونُ 

ـُ قَمْقٍن: َوىَموَل هُمـْ  ًُ ضُمـَْدسًمو، ىَمْقًَمُف، َوىَموَل اسْم ـْ َأِِّب قِمْؿَراَن، ؾَمِؿْع ٌََي، قَم ـْ ؿُمْع َدٌر: قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َأِِّب قِمْؿَراَن، قَم ـْ قُمَؿَر ىَمْقًَمفُ  هللقَم ، قَم ًِ وِم ـِ اًمصَّ   .سْم
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 .َوضُمـَْدٌب َأَصحُّ َوَأيْمَثرُ 

 (.1044و 1041/ص 4احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (188/ ص 8)ج   هللٖ زمحُ اقال البداز : 

ـْ قَموِئَشَي،  ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، قَم ـِ اسْم ، قَم ٍٍ ـِ ضُمَرْي ـِ اسْم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم صَمـَو ىَمٌِقَصُي، طَمدَّ طَمدَّ

َجِٚل إَِػ ا»شَمْروَمُعُف ىَموَل:  ٌَُض افرِّ   .شإََفدُّ اَْلِهؿُ  هللَأْب

ٌُْد ا صَمـَو ؾُمْػَقوُن، طَمدَّ هللَوىَموَل قَم ـْ : طَمدَّ ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، قَم ـْ اسْم ، قَم ٍٍ ـُ ضُمَرْي صَمـِل اسْم

ِلِّ قَموِئَشَي  ـِ اًمـٌَّ  .، قَم

 (.1044/ص 4احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 الفتذ»يف  هللقال احلافظ زمحُ ا» : 

ٌُْد ا :َوىَموَل ىمقًمف: ) ْوَرَدُه َوأَ  ،َوؾُمْػَقوُن ُهَق اًمثَّْقِريُّ  ،سمـ اًْمَقًمِقِد اًْمَعَدِِنُّ اُهَق  (،هللقَم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ٌَ قَم حيِِف سمَِروْمِع احْلَِدي ؾْمـَوِد ذِم  ،ًمَِتٍْمِ َوُهَق َمْقُصقٌل سمِوإْلِ

ٌِْد ا ـْ ِرَواَيِي قَم ـِ اًْمَقًمِقِد َهَذا هللضَموِمِع ؾُمْػَقوَن اًمثَّْقِريِّ ِم  .سْم

ٌُْد ا َتَؿُؾ َأْن َيُؽقَن قَم ٌَُخوِرّي وؾُمْػقَ  هللَوحُيْ ون ُهَق سمـ قُمَقْقـََي وَمَؼْد ُهَق اجْلْعِػّل ؿمقخ اًم

ُه مـ ِرَواَيي سمـ ِمِذيُّ َوهَمػْمُ ْ ٌَ اعمَْْذيُمقَر اًمؽمِّ قمققـي َأظْمَرَج احْلَِدي
(1)

. 

 (2053/ ص 4)ج   هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ـُ َزْيٍد،  صَمـَو مَحَّوُد سْم ، طَمدَّ لْمٍ اجْلَْحَدِريُّ ًَ ـُ طُم صَمـَو َأسُمق يَموِمٍؾ وُمَضْقُؾ سْم صَمـَو َأسُمق طَمدَّ طَمدَّ

                                                        
: اسمـ قمؾّقي، وهق شمصحقػ، واًمصقاب اسمـ قمققـي يمام يؼتضقف اًمًقوق، وهق ذم شاًمػتح»ذم  (3) 

ـ اسمـ ضمريٍ: واسمـ أِّب قمؿر وهق (: طمدصمـو اسمـ أِّب قمؿر، طمدصمـو ؾمػقون، قم104/ص 4اًمؽممذي )ج 

 شمصحقػ. شاًمػتح»حمؿد سمـ حيقك اًمعدِن، يروي قمـ ؾمػقون سمـ قمققـي، ومُعؾِؿ أّن اسمـ قمؾّقي ذم 
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ٌُْد ا ، ىَموَل: يَمَتَى إزَِمَّ قَم ٌَْد ا هللقِمْؿَراَن اجْلَْقِِنُّ َْكَصوِريُّ َأنَّ قَم ْٕ ـُ َرسَموٍح ا ـَ قَمْؿٍرو،  هللسْم سْم

ْرُت إمَِم َرؾُمقِل ا ِؿَع َأْصَقاَت   هللىَموَل: َهجَّ ًَ َيْقًمو، ىَموَل: وَم

، ُيْعَرُف ذِم  هللـَو َرؾُمقُل اَرضُمَؾلْمِ اظْمَتَؾَػو ذِم آَيٍي، وَمَخَرَج قَمَؾقْ 

ْؿ يِف اْفَُِتِٚب »َوضْمِفِف اًْمَغَضُى، وَمَؼوَل:  ِٓ ْؿ، بِْٚختََِلؾِ ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  ََِؽ َم اَم َه َّٕ  .شإِ

 (33/ ص 1)ج   هللبً مادُ زمحُ ا هللقال اإلماو أبْ عبد ا : 

صَمـَو َأسُمق مُ  ٍد ىَموَل: طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو قَمكِمُّ سْم ـْ طَمدَّ ـُ َأِِّب ِهـٍْد، قَم صَمـَو َداُوُد سْم َعوِوَيَي ىَموَل: طَمدَّ

ِه، ىَموَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل ا ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم   هللقَمْؿِرو سْم
ـَ  وِن ِم مَّ اَم ُيْػَؼُل ذِم َوضْمِفِف، طَمىُّ اًمرُّ َتِصُؿقَن ذِم اًْمَؼَدِر، وَمَؽَلكَّ قَمغَم َأْصَحوسمِِف، َوُهْؿ ََيْ

َذا »َغَضِى، وَمَؼوَل: اًمْ  ًٍْض، َِبَ َوُف بَِب ًْ ْرآَن َب َُ ُبقَن اْف ُتْؿ، َتَْضِ َْ َذا ُخِِ َذا ُأِمْرُتْؿ، َأْو ِْلَ َِبَ

ؿْ  ُُ َِ َُمُؿ َؿْب ْٕ ِٝ ا َُ َِ   .شَه

ٌُْد ا ـْ َرؾُمقِل  هللىَموَل: وَمَؼوَل: قَم ًُ ومِقِف قَم ْػ ؾَّ ًُ َكْػِز سمَِؿْجؾٍِس خَتَ ٌَْط ـُ قَمْؿٍرو، َمو هَم سْم

ؾُِّػل قَمـْفُ  هللا ًُ َكْػِز سمَِذًمَِؽ اعمَْْجِؾِس َوخَتَ ٌَْط  .، َمو هَم

 ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ: هذا طمديٌ طمًـ.

 (.378/ص 1وأظمرضمف أمحد )ج 

 (101/ ص 9)ج   هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ َمْقَنَ  ٌِْد اعمَؾِِؽ سْم ـْ قَم ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـِ طَمدَّ اِل سْم ـِ اًمـَّزَّ َة، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم َة، قَم ِلَّ هللؾَمؼْمَ ُف ؾَمِؿَع َرضُماًل َيْؼَرُأ آَيًي ؾَمِؿَع اًمـٌَّ  ، َأكَّ
ِلِّ  ًُ سمِِف إمَِم اًمـٌَّ اَم »وَمَؼوَل:  ظِماَلوَمَفو، وَمَلظَمْذُت سمَِقِدِه، وَموْكَطَؾْؼ ـُ ـََِل

ـٌ َؾْٚؿَرآ قا َؾِ٘نَّ »َأيْمؼَمُ قِمْؾِؿل، ىَموَل:  شُُمِْس ُُ ُْٖهِِ قا َؾ ٍُ َِ ُؿ اْخَت ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ   .شَم
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 (130/ ص 9)ج   هللقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

ـِ  وِج سْم ـْ طَمجَّ ٌَْقٍد، قَم ـُ قُم ، َوَيْعغَم سْم ـُ سمنِْمٍ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ مُحَْقٍد ىَموَل: طَمدَّ ٌُْد سْم صَمـَو قَم طَمدَّ

ـْ َأِِّب  ـْ َأِِّب هَموًمٍِى، قَم َمٚ »:  هللُأَموَمَي، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ِديـَوٍر، قَم

َّٓ ُأوُتقا اجَلَدَل  ِْٔف إِ َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ َد ُهًدى  ًْ  هلل، صُمؿَّ شَماَل َرؾُمقُل اشَضؾَّ َؿْقٌم َب

  :جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض ٱَّٰهِذِه أَيَي 
 .[]اًمزظمرف ِّ  حف

« ٌِ ـْ طَمِدي اَم َكْعِروُمُف ِم ـٌ َصِحقٌح إِكَّ ًَ ٌٌ طَم وٌج صمَِؼٌي  َهَذا طَمِدي ـِ ِديـَوٍر َوطَمجَّ وِج سْم طَمجَّ

، َوأَ  ٌِ رُ ُمَؼوِرُب احلَِدي  .شسُمق هَموًمٍِى اؾْمُؿُف: طَمَزوَّ

 (.39/ص 3احلديٌ أظمرضمف اسمـ موضمف )ج 

 (23/ ص 9)ج   هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـِل قمُ  ، ىَموَل: طَمدَّ ٌُ ْق صَمـِل اًمؾَّ ، ىَموَل: طَمدَّ ـُ قُمَػػْمٍ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم ـِ طَمدَّ ـِ اسْم َؼْقٌؾ، قَم

ٌٍْد  ـَ قَم ـِ سْم مْحَ ٌَْد اًمرَّ ـَ خَمَْرَمَي، َوقَم َقَر سْم ًْ
، َأنَّ اعمِ سَمػْمِ ـُ اًمزُّ صَمـِل قُمْرَوُة سْم ؿِمَفوٍب، ىَموَل: طَمدَّ

ـِ  ـَ طَمِؽقِؿ سْم ًُ ِهَشوَم سْم ـَ اخلَطَّوِب، َيُؼقُل: ؾَمِؿْع اَُم ؾَمِؿَعو قُمَؿَر سْم صَموُه َأّنَّ ، طَمدَّ اًمَؼوِريَّ

ًُ  هللٍم، َيْؼَرُأ ؾُمقَرَة اًمُػْرىَموِن ذِم طَمَقوِة َرؾُمقِل اطِمَزا ، وَموؾْمَتَؿْع

ْ ُيْؼِرْئـِقَفو َرؾُمقُل ا  هللًمِِؼَراَءشمِِف، وَمنَِذا ُهَق َيْؼَرُأ قَمغَم طُمُروٍف يَمثػَِمٍة، مَل

 ٌُْتُف ٌَّ َؿ، وَمَؾ ُت طَمتَّك ؾَمؾَّ ْ اَلِة، وَمَتَصؼمَّ ، وَمؽِْدُت ُأؾَموِوُرُه ذِم اًمصَّ

تِل ؾَمِؿْعُتَؽ شَمْؼَرُأ؟ ىَموَل: َأىْمَرَأكِقَفو َرؾُمقُل اسمِ  قَرَة اًمَّ ًُّ ـْ َأىْمَرَأَك َهِذِه اًم : َم ًُ  هللِرَداِئِف، وَمُؼْؾ

وَمنِنَّ َرؾُمقَل ا ، ًَ : يَمَذسْم ًُ ىَمْد   هلل، وَمُؼْؾ

ًُ سمِِف َأىُمقُدُه إِمَم َرؾُمقِل ا ،  هللَأىْمَرَأكِقَفو قَمغَم هَمػْمِ َمو ىَمَرْأَت، وَموْكَطَؾْؼ
ْ شُمْؼِرْئـِقَفو، وَمَؼوَل َرؾُمقُل  قَرِة اًمُػْرىَموِن قَمغَم طُمُروٍف مَل ًُ ًُ َهَذا َيْؼَرُأ سمِ : إِِنِّ ؾَمِؿْع ًُ وَمُؼْؾ
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ُف، اْؿَرْأ َيٚ ِهَنٚمُ »:  هللا ِْ تِل ؾَمِؿْعُتُف  شَأْرِش وَمَؼَرَأ قَمَؾْقِف اًمِؼَراَءَة اًمَّ

َذفَِؽ »:  هللَيْؼَرُأ، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا ْٝ ـَ ِزَف ْٕ اْؿَرْأ َيٚ »، صُمؿَّ ىَموَل: شُأ

رُ  َّ تِل َأىْمَرَأِِن، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا شُظ َذفَِؽ »:  هللوَمَؼَرْأُت اًمِؼَراَءَة اًمَّ ـَ

َ ِمْْفُ  َٔسَّ ِٜ َأْحُرٍف، َؾْٚؿَرُءوا َمٚ َت ًَ ِزَل َظَذ َشْب ْٕ ْرآَن ُأ َُ ْٝ إِنَّ َهَذا اف ِزَف ْٕ  .شُأ

 (.463و 460/ص 3أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (561/ ص 1)ج   هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ  هللطَمدَّ ـُ َأِِّب ظَموًمٍِد، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ ، طَمدَّ ـِ ُكَؿػْمٍ سْم

ٌِْد ا ـْ ُأَِّبِّ  هللقَم ِه، قَم ـْ ضَمدِّ ـِ َأِِّب ًَمْقغَم، قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ك سْم ًَ ـِ قِمق ـِ يَمْعٍى، ىَموَل:  سْم سْم

، وَمَؼَرَأ ىِمَراَءًة َأْكَؽْرهُتَو قَمَؾْقِف، صُمؿَّ َدظَمَؾ آظَمُر وَمَؼَرَأ  ِجِد، وَمَدظَمَؾ َرضُمٌؾ ُيَصكمِّ ًْ ًُ ذِم اعمَْ يُمـْ

اَلَة َدظَمْؾـَو مَجِقًعو قَمغَم َرؾُمقِل ا  هللىِمَراَءًة ؾِمَقى ىَمَراَءِة َصوطِمٌِِف، وَمَؾامَّ ىَمَضْقـَو اًمصَّ

 ُإِنَّ َهَذا ىَمَرَأ ىِمَراَءًة َأْكَؽْرهُتَو قَمَؾْقِف، َوَدظَمَؾ آظَمُر وَمَؼَرَأ ، وَمؼ : ًُ ْؾ

و َرؾُمقُل ا ِلُّ  هللؾِمَقى ىِمَراَءِة َصوطِمٌِِف، وَمَلَمَرمُهَ ـَ اًمـٌَّ ًَّ ، وَمَؼَرآ، وَمَح

  ذِم ًُ َٓ إِْذ يُمـْ ـَ اًمتَّْؽِذيِى، َو َؼَط ذِم َكْػِز ِم ًَ ؿَمْلَّناَُم، وَم

َب ذِم   هللقَِّي، وَمَؾامَّ َرَأى َرؾُمقُل ااجْلَوِهؾِ  َمو ىَمْد هَمِشَقـِل، َضَ

اَم َأْكُظُر إِمَم ا ًُ قَمَرىًمو َويَمَلكَّ َيٚ ُأَِبُّ ُأْرِشَؾ إَِِلَّ »وَمَرىًمو، وَمَؼوَل زِم:   هللَصْدِري، وَمِػْض

ْن َظَذ  ِْٔف َأْن َهقِّ ْرآَن َظَذ َحْرٍف، َؾَرَدْدُت إَِف َُ َٜ اْؿَرْأُه َظَذ َأِن اْؿَرأِ اْف َٔ
تِل، َؾَردَّ إَِِلَّ افثَِّٕٚ  ُأمَّ

ِٜ َأْحُرٍف، 
ًَ َٜ اْؿَرْأُه َظَذ َشْب تِل، َؾَردَّ إَِِلَّ افثَّٚفَِث ْن َظَذ ُأمَّ ِْٔف َأْن َهقِّ ، َؾَرَدْدُت إَِف َحْرَؾْغِ

: ُٝ ِْ َُ ٚ، َؾ َٓ َُٖفِْٔ ٌٜ َتْس ََٖف ٚ َمْس َٓ َُ ٍة َرَدْدُت ؾِّ َردَّ ُُ ََِؽ بِ تِل، افِٓا َؾ ُمَّ
ِٕ ْر  ٍِ ْر فِٓؿَّ اْؽ ٍِ ؿَّ اْؽ

ْؿ، َحتَّك إِْبَراِهُٔؿ  ُٓ ُِّ ـُ ُؼ  ِْ ُٛ إَِِلَّ اْْلَ َْٔقٍم َيْرَؽ
َٜ فِ ْرُت افثَّٚفَِث تِل، َوَأخَّ ُمَّ

ِٕ

ش. 
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 (353/ ص 12)ج   هللقال اإلماو أبْ داّد زمحُ ا : 

صَمـَو َيِزيدُ  ٌٍَؾ، طَمدَّ ـُ طَمـْ صَمـَو َأمْحَُد سْم ـُ قَمْؿٍرو،  طَمدَّ ُد سْم َكو حُمَؿَّ ـَ َهوُروَن، َأظْمؼَمَ َيْعـِل اسْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ادَِْراءُ »ىَموَل:  قَم
(1)

يِف  

رٌ  ٍْ ـُ ْرآِن  َُ  .شاْف

 هذا طمديٌ طمًـ.

(: أظمؼمكو يزيد سمـ هورون، ىمول: 140/ص 34احلديٌ أظمرضمف اإلموم أمحد )ج 

 حمؿد سمـ قمؿرو اًمؾقثل، طمّدصمـو أسمق ؾمؾؿي، سمف.أكٌلكو 

صمـو حيقك، قمـ حمؿد سمـ قمؿرو، قمـ أِّب ؾمؾؿي سمف.143و)ص   (: طمدَّ

 خم حم جم يل ىل مل ٱّٰيؼقل:   هللومنن ىمول ىموئؾ: ومنن ا
 ؟ [46اًمعـؽٌقت: ] ِّ ىم مم

ىمؾـو: هذا إذا يمون ًمؾجدال صمؿرة، واعمؼصقد مـف إفمفور احلّؼ، وأّمو إذا يمون 

س وإفمفور اًمغؾٌي قمغم أصحوب احلّؼ وموًمقاضمى هق شمرك اجلدل، اعمؼصقد سمف اًمتؾٌق

 أقمؾؿ. هللوا

 (181/ ص 2)ج   هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـْ  ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم ـْ قَمْؿِرو سْم صَمـَو َأسُمق طَموِزٍم، قَم ـُ قِمَقوٍض، طَمدَّ صَمـَو َأَكُس سْم طَمدَّ

ًُ َأَكو َوأَ  ًْ ِه، ىَموَل: ًَمَؼْد ضَمَؾ ًُ َأَكو ضَمدِّ ٌَْؾ و َمو ُأطِمىُّ َأنَّ زِم سمِِف مُحَْر اًمـََّعِؿ َأىْم ًً
ظِمل َُمْؾِ

ـْ َصَحوسَمِي َرؾُمقِل ا ضُمُؾقٌس قِمـَْد سَموٍب   هللَوَأظِمل َوإَِذا َمْشَقَخٌي ِم

َق سَمقْ  ـْ َأسْمَقاسمِِف، وَمَؽِرْهـَو َأْن ُكَػرِّ ـَو طَمْجَرةً ِم ًْ ـَ ـَُفْؿ، وَمَجَؾ اًْمُؼْرآِن،  ، إِْذ َذيَمُروا آَيًي ِم

                                                        
 ىمقؾ: اًمشّؽ، وىمقؾ: اعمجودًمي. (3) 
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ًْ َأْصَقاهُتُْؿ، وَمَخَرَج َرؾُمقُل ا   هللوَمَتاَمَرْوا ومِقَفو، طَمتَّك اْرشَمَػَع
ًٌو، ىَمِد امْحَرَّ َوضْمُفُف، اِب، َوَيُؼقُل:  ُمْغَض َ ِٝ »َيْرِمقِفْؿ سمِوًمؽمُّ َُ َذا ُأْهِِ ًَل َيٚ َؿْقِم، َِبَ ْٓ َم

ْؿ َظَذ أَ  ِٓ ْؿ، بِْٚختََِلؾِ ُُ ـْ َؿْبِِ َُمُؿ ِم ْٕ ًٍْض، إِنَّ ا ٚ بَِب َٓ َو ًْ َٛ َب ُت ُُ َِبُِؿ اْف ْؿ، َوََضْ ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ

ًوٚ، َؾاَم َظَرْؾُتْؿ ِمُْْف،  ًْ ُوُف َب ًْ ُق َب ًوٚ، َبْؾ ُيَهدِّ ًْ ُوُف َب ًْ ُب َب ذِّ َُ ْ َيِْْزْل ُي ْرآَن ََل َُ اْف

وُه إَِػ َظٚدِِ  ُتْؿ ِمُْْف، َؾُردُّ ِْ ِٓ ُِقا بِِف، َوَمٚ َج َّ  .شفِ َؾْٚظ

 (195/ ص 2)ج   هللماو أمحد زمحُ اقال اإل : 

ـْ  ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم ـْ قَمْؿِرو سْم ـُ َأِِّب ِهـَْد، قَم صَمـَو َداُوُد سْم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ طَمدَّ

ِلِّ  ٌَوِب اًمـٌَّ ِه: َأنَّ َكَػًرا يَموُكقا ضُمُؾقؾًمو سمِ ، وَمَؼوَل سَمْعُضُفْؿ: َأمَلْ ضَمدِّ

ْ َيُؼِؾ ايَمَذا َويمَ  هللَيُؼِؾ ا ِؿَع َذًمَِؽ َرؾُمقُل ا هللَذا؟ َوىَموَل سَمْعُضُفْؿ: َأمَل ًَ  هلليَمَذا َويَمَذا؟ وَم

 :وِن، وَمَؼوَل مَّ اَم وُمِؼَئ ذِم َوضْمِفِف طَمىُّ اًمرُّ َذا ُأِمْرُتْؿ؟ »، وَمَخَرَج يَمَلكَّ َِبَ

ُبقا ـَِتَٚب ا ْثُتْؿ؟ َأْن َتَْضِ ًِ َذا ُب ًٍْض؟ إِ  هللَأْو َِبَ َوُف بَِب ًْ ْؿ يِف ِمْثِؾ َب ُُ َِ َُمُؿ َؿْب ْٕ ِٝ ا َِّ اَم َض َّٕ

ُِقا بِِف، َوافَِّذي  َّ ُيُروا افَِّذي ُأِمْرُتْؿ بِِف، َؾْٚظ ْٕ ٍء، ا َّٚ َهُٚهَْٚ يِف َرْ ْؿ َفْسُتْؿ َِم ُُ َّٕ َهَذا، إِ

قا ُٓ َت ْٕ  .شُْنُِٔتْؿ َظُْْف، َؾٚ

 (251/ ص 13)ج   هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو إؾِْماَمقمِ  ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، طَمدَّ ـِ إقَْمَرِج، قَم َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم قُؾ، طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ْؿ »، ىَموَل: قَم ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  َؽ َم َِ اَم َه َّٕ ْؿ، إِ ُُ ُت ـْ َدُظقِِّن َمٚ َتَر

ْؿ  ُُ ُْٔت ْؿ، َؾَِ٘ذا َْنَ ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ْؿ َظَذ َأ ِٓ ْؿ َواْختََِلؾِ اِْلِ َٗ ْؿ بُِس ُُ ٍء َؾْٚجَتُِْبقُه، َوإَِذا َأَمْرُت ـْ َرْ َظ

ُتؿْ  ًْ ُْٖتقا ِمُْْف َمٚ اْشَتَى َْٖمٍر َؾ  .شبِ

 (.3810/ص 4احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 
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 (282/ ص 13)ج   هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ًُ إقَْمَؿَش، ىَموَل: ؾَملَ  َكو َأسُمق مَحَْزَة، ؾَمِؿْع ٌَْداُن، َأظْمؼَمَ صَمـَو قَم ًُ َأسَمو َواِئٍؾ، َهْؾ طَمدَّ ًْم

ـُ  صَمـَو ُمقؾَمك سْم ـَ طُمـَْقٍػ، َيُؼقُل ح وطَمدَّ ًُ ؾَمْفَؾ سْم ِؿْع ًَ لَم؟ ىَموَل: َكَعْؿ وَم ؿَمِفْدَت ِصػِّ

ـُ  ـْ َأِِّب َواِئٍؾ ىَموَل: ىَموَل ؾَمْفُؾ سْم ـِ إقَْمَؿِش، قَم صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي، قَم إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ

ٚ افَّْ »طُمـَْقٍػ:  َ ْد َرَأْيُتِْل َيْقَم َأِِب َجَْْدٍل، َوَفْق َيٚ َأُيُّ ََ ْؿ، َف ُُ ْؿ َظَذ ِديِْ ُُ قا َرْأَي ُّ ِ ُٚس اُتَّ

َْٚ   هللَأْشَتىُِٔع َأْن َأُردَّ َأْمَر َرُشقِل ا ًْ ِْٔف َفَرَدْدُتُف، َوَمٚ َوَض َِ َظ

ـَ بِ  ِْ َٓ َّٓ َأْش َْٚ، إِ ًُ
يِ ٍْ َْٚ إَِػ َأْمٍر ُي

َِ ُٔقَؾَْٚ َظَذ َظَقاتِ ِرُؾُف، َؽْرَ َهَذا إَْمرِ ُش ًْ َٕ   .شَْٚ إَِػ َأْمٍر 

قنَ »ىَموَل: َوىَموَل َأسُمق َواِئٍؾ  ٍُّ ْٝ ِص َغ َوبِْئَس ٍِّ ْدُت ِص ِٓ  .شَص

 (.3431 - 3433/ص 1احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (78/ ص 1)ج   هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

ـُ َزْيٍد، صَمـَو مَحَّوُد سْم وُن، طَمدَّ َكو قَمػَّ ـْ  َأظْمؼَمَ ـْ َأِِّب َواِئٍؾ قَم َدًَمَي، قَم ـُ َِبْ صَمـَو قَموِصُؿ اسْم طَمدَّ

ٌِْد ا ُعقٍد ىَموَل: ظَمطَّ ًَمـَو َرؾُمقُل ا هللقَم ًْ ـِ َم َيْقًمو ظَمطًّو صُمؿَّ ىَموَل:   هللسْم

ـْ ؿِماَمًمِِف، صُمؿَّ ىَموَل:  شهللَهَذا َشبُِٔؾ ا» ـْ َيِؿقـِِف، َوقَم َذ َهِذِه ُشُبٌؾ ظَ »صُمؿَّ ظَمطَّ ظُمُطقـًمو قَم

ْٔفِ  َْٔىٌٚن َيْدُظق إَِف ٚ َص َٓ ؾِّ َشبٍِٔؾ ِمْْ  نب مب زب رب ٱّٰ :صُمؿَّ شَماَل  شـُ
 .[341]إكعوم:   ِّ رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب

 (194/ ص 1)ج   هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سمْ  ـِ قمُ ـُ َأِِّب ُأَوْيٍس، ىَموَل طَمدَّ ـْ ِهَشوِم سْم صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم ـْ : طَمدَّ ْرَوَة، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ًُ َرؾُمقَل ا هللَأسمِقِف، قَم ـِ اًمَعوِص ىَموَل: ؾَمِؿْع ـِ قَمْؿِرو سْم  هللسْم

  :َبِٚد،  هللإِنَّ ا»َيُؼقُل ًِ ـَ اف تَِزاًظٚ َيَْْتِزُظُف ِم ْٕ َؿ ا ِْ ًِ بُِض اف َْ َٓ َي

اَمِء، َحتَّك إَِذا ََلْ ُيْبِؼ ظَ  َِ ًُ ْبِض اف ََ َؿ بِ ِْ ًِ بُِض اف َْ ـْ َي
، َوَفُِ ًٓ ٚ َّٓ َذ افَُّْٚس ُرُءوًشٚ ُج َ ٚدًِٚ اَّتَّ
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ُِّقا ُِّقا َوَأَض ٍِْؿ، َؾَو ْرِ ِظ ٌَ َْٖؾَتْقا بِ ُِقا َؾ  .شَؾُسئِ

ـْ ِهَشوٍم َكْحَقهُ  صَمـَو ضَمِريٌر، قَم ٌَُي، طَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق ٌَّوٌس، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو قَم : طَمدَّ  .ىَموَل اًمِػَرسْمِريُّ

 (.1048/ص 4وأظمرضمف مًؾؿ )ج 

 لآلجسٖ ّغريٍا «الصسٓع٘»اآلثاز مً  صخٔح: 

  (56)ص/  «الصسٓع٘»اإلماو أبْ بكس ذلند بً احلطني اآلدسٖ يف قال : 

ـُ آَدَم ىَموَل:  صَمـَو حَيَْقك سْم ٌََي ىَموَل: طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ طَمدَّ

ـُ َزْيٍد، صَمـَو مَحَّوُد سْم ُف يَموَن َيُؼقُل:  طَمدَّ وٍر َأكَّ ًَ ـِ َي ِؾِؿ سْم ًْ ـْ ُم ـِ َواؾِمٍع، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ْؿ »قَم ـُ ٚ إِيَّ

َْٔىُٚن َزفَّتَفُ  ٌِل افنَّ ٚ َيْبَت َِٚلِ، َوَِبَ ًَ ِؾ اْف ْٓ ُٜ َج َٚ َشَٚظ  .شَوادَِْراَء َؾِْ٘نَّ

صَمـَو َأسُمق سَمْؽرٍ  َوطَمدَّ
(1)

ٌُْد ا  ٌِْد احْلَ  هللقَم ـِ قَم ِد سْم ـُ حُمَؿَّ صَمـَو ُزَهػْمُ سْم لُّ ىَموَل: طَمدَّ
ِؿقِد اًْمَقاؾِمطِ

 ٍُ ْي صَمـَو ُهَ ، ىَموَل طَمدَّ ٍد اعمَْْرَوِزيُّ ـُ حُمَؿَّ سْم
(2)

ـْ   ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ اًمـُّْعاَمِن ىَموَل: طَمدَّ سْم

ُف يَموَن َيُؼقُل:  وٍر ىَموَل: إِكَّ ًَ ـِ َي ؾِِؿ سْم ًْ ـْ ُم ـِ َواؾِمٍع، قَم ِد سْم ُٜ إِ »حُمَؿَّ َٚ َشَٚظ ْؿ َوادَِْراَء، َؾِْ٘نَّ ـُ ٚ يَّ

َْٔىُٚن َزفََّتفُ  ٌِل افنَّ ٚ َيْبَت َِٚلِ، َوَِبَ ًَ ِؾ اْف ْٓ  .شَج

 (120/ ص 1)ج  هللقال اإلماو الدازمٕ زمحُ ا : 

 ًْ ـُ َواؾِمٍع ىَموَل: يَموَن ُم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ َزْيٍد، طَمدَّ صَمـَو مَحَّوُد سْم وُن، طَمدَّ َكو قَمػَّ ـُ أظْمؼَمَ ؾُِؿ سْم

َتفُ  ْقَطوُن َزًمَّ ٌَْتِغل اًمشَّ و َي َو ؾَموقَمُي ضَمْفِؾ اًْمَعومِلِ، َوِِبَ ويُمْؿ َواعمَِْراَء وَمنِّنَّ وٍر َيُؼقُل: إِيِّ ًَ  .َي

                                                        
زائدة، ويمذا شمؼّدم أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمٌد اهلل،  شاسمـ»ذم إصؾ: أسمق سمؽر سمـ قمٌد اهلل، وًمػظي:  (3) 

 .ششموريخ سمغداد»ه يمام واًمصقاب مو أصمٌتـو

ذم إصؾ: ذيح سموًمشلم اعمعجؿي وآظمره طموء مفؿؾي، واًمصقاب: سموًمًلم اعمفؿؾي وآظمره  (1) 

 ضمقؿ.
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 (56)ص  هللقال اآلدسٖ زمحُ ا : 

ٌََي  ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو قُمْثاَمُن سْم َؼطِلُّ ىَموَل: طَمدَّ ًَّ ـُ َأيُّقَب اًم صَمـَو قُمَؿُر سْم صَمـَو ُهَشْقُؿ طَمدَّ ىَموَل: طَمدَّ

ـِ  ي َة ىَموَل: اخْلُُصقَموُت ذِم اًمدِّ ـِ ىُمرَّ ـْ ُمَعوِوَيَي سْم ـِ طَمْقؿَمٍى، قَم اِم سْم ـِ اًْمَعقَّ ـُ سَمِشػٍم، قَم سْم

قَْماَمَل  ْٕ ٌُِط ا  .َُتْ

(، 139/ص 33)ج  شاًمتوريخ»قمؿر سمـ أيقب اًمًؼطل شمرمجف اخلطقى ذم 

 ف وصّمؼف.وىمول: ويمون صمؼي، وذيمر قمـ اًمدارىمطـل أكّ 

( مـ 319/ص 3)ج  شذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي»وأظمرضمف اًمالًمؽوئل ذم 

 ـمريؼ يزيد سمـ هورون، قمـ اًمعقام سمـ طمقؿمى، سمف.

ـْ حَيَْقك  ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد ىَموَل: طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ َوطَمدَّ

ـِ ؾَمِعقدٍ  سْم
(1)

ـْ ضَمَعَؾ ِديـَُف هَمَرًوو ًمِْؾُخُصقَموِت  ىَمول: ، ٌِْد اًْمَعِزيِز ىَموَل: َم ـَ قَم َأنَّ قُمَؿَر سْم

َؾ   .َأيْمَثَر اًمتَّـَؼُّ

صَمـَو ـُ  َوطَمدَّ صَمـَو َمْع َزاِملُّ ىَموَل: طَمدَّ ـُ اعمُْـِْذِر احْلِ صَمـِل إسِْمَراِهقُؿ سْم ، ىَموَل: طَمدَّ َأْيًضو اًْمِػْرَيوِِّبُّ

ك ىَموَل  ًَ ـُ قِمق ِجِد، َوُهق ُمتَِّؽٌئ قَمغَم َيِدي سْم ًْ ـَ اعمَْ ـُ َأَكٍس َيْقًمو ِم َف َموًمُِؽ سْم : اْكٍَمَ

 
ِ
ْرضَموء ٌِْد ا ،وَمَؾِحَؼُف َرضُمٌؾ ُيَؼوُل ًَمُف: َأسُمق اجْلَُقْيِرَيِي يَموَن ُيتََّفُؿ سمِوإْلِ اؾْمَؿْع  هللوَمَؼوَل: َيو َأسَمو قَم

َؽ  ٌُْتَؽ  ِمـِّل ؿَمْقًئو ُأيَمؾُِّؿَؽ سمِِف َوُأطَموضمُّ ٌَْتـِل؟ ىَموَل: إِْن هَمَؾ َك سمَِرْأِيل ىَموَل: وَمنِْن هَمَؾ َوُأظْمؼِمُ

ٌَـَو؟ ىَموَل: َكتٌَُِّعُف ىَموَل َموًمٌِؽ َرمِحَُف ا َؿـَو وَمَغَؾ ٌَْعَتـِل ىَموَل: وَمنِْن ضَموَء َرضُمٌؾ آظَمُر، وَمَؽؾَّ : َيو هللاشمَّ

ٌَْد ا ٌَ اهللقَم ًدا   هلل، سَمَع ـٍ َواطِمٍد، حُمَؿَّ ـْ  سمِِدي َوَأَراَك شَمـَْتِؼُؾ ِم

ـْ ضَمَعَؾ ِديـَُف هَمَرًوو ًمِْؾُخُصقَموِت َأيْمَثَر  ٌِْد اًْمَعِزيِز: َم ـُ قَم ـٍ ىَموَل قُمَؿُر سْم ـٍ إمَِم ِدي ِدي

َؾ   .اًمتَّـَؼُّ

                                                        
 (3) .  هق إكصوريُّ
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 (57)ص  هللقال اآلدسٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو َأسُمق سَمْؽٍر قَم ٌِْد احْلَِؿقِد  هللَوطَمدَّ ـِ قَم ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ـُ سْم ُد سْم اًْمَقاؾِمِطلُّ ىَموَل: صمـو حُمَؿَّ

َعَدةَ  ًْ ـُ َم صَمـَو مَحَّوُد سْم اعمَُْثـَّك ىَموَل: طَمدَّ
(1)

ويُمْؿ   ىَموَل: يَموَن قِمْؿَراُن اًْمَؼِصػُم َيُؼقُل: إِيَّ

 ًَ ًَ َأَرَأْي ـَ َيُؼقًُمقَن َأَرَأْي ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ ويُمْؿ َوَهُم  .َواعمُْـَوَزقَمَي َواخْلُُصقَمَي، َوإِيَّ

ـُ قَموِمٍر وَ  ـُ حَيَْقك ىَموَل: صمـو ؾَمِعقُد سْم صَمـَو َأسُمق اخْلَطَّوِب، ِزَيوُد سْم صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ طَمدَّ

َيُّقَب 
ِٕ  ىَموَل 

ِ
َْهَقاء ْٕ ـْ َأْصَحوِب ا ـُ َأِِّب ُمطِقٍع: َأنَّ َرضُماًل ِم ُم سْم صَمـَو ؾَمالَّ ىَموَل: طَمدَّ

ْختَِقوِِنِّ َيو َأسَمو سَمْؽرٍ  ًِّ ٌَِعِف: اًم ـْ يَمؾَِؿٍي ىَموَل: وَمَقممَّ َأيُّقُب، َوضَمَعَؾ ُيِشػُم سمِنِْص ؟ َأؾْمَلًُمَؽ قَم

َٓ كِْصِػ » َٓ كِْصِػ يَمؾَِؿيٍ  َو  .شيَمؾَِؿٍي َو

 (61)ص  «الصسٓع٘»يف  هللقال اآلدسٖ زمحُ ا : 

ـُ َداُودَ و ُد سم صَمـِل حُمَؿَّ صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ طَمدَّ
(2)

ـُ إسِْمَراِهقَؿ ىَموَل: طَم   ؾُِؿ سْم ًْ صَمـَو ُم دَّ

ًدا  ًُ حُمَؿَّ ـُ َمْقُؿقٍن ىَموَل: ؾَمِؿْع صَمـَو َمْفِديُّ سْم ـَ  -ىَموَل: طَمدَّ ـَ ؾِمػِمي : َوَموَراُه - َيْعـِل اسْم

ٌد: إِِنِّ َأقْمَؾُؿ َمو شُمِريُد، َوَأَكو َأقْمَؾُؿ   وَمَؼوَل حُمَؿَّ
ٍ
ء َٓ ِمـَْؽ، َوًَمؽِـِّ  سموعمامراةَرضُمٌؾ ذِم َرْ ل 

 .ُأَموِريَؽ 

  (145/ ص 1قال الاللكاٜٕ )ج : 

ٌَْقدٍ  ـُ قُم َكو َأمْحَُد سْم لْمِ  ،َأظْمؼَمَ ًَ ـُ احْلُ ُد سْم َكو حُمَؿَّ ـُ ُزهَ  ،ىَموَل: َأظْمؼَمَ صَمـَو َأمْحَُد سْم ، ػْمٍ ىَموَل: طَمدَّ

ـُ َمِعلمٍ  صَمـَو حَيَْقك سْم ـُ َصوًمٍِح  ،ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو قُمْثاَمُن سْم ـُ  ،ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو سَمْؽُر سْم ىَموَل: طَمدَّ

                                                        
هتذيى »ذم إصؾ: حمؿد سمـ مًعدة، واًمصقاب مو أصمٌتـوه يمام ذم شمرمجي حمؿد سمـ اعمثـك مـ  (3) 

 .شيىاًمتؼر»، ومحود سمـ مًعدة صمؼي يمام ذم شاًمؽامل

حمؿد سمـ داود هق: أسمق ضمعػر اعمصقيص، ومًؾؿ سمـ إسمراهقؿ مـ ؿمققظمف يمام ذم شمرمجي حمؿد سمـ  (1) 

 .شهتذيى اًمؽامل»داود مـ 
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َْوَزاقِملِّ  ،ُمَيَ  ْٕ ـِ ا ا َأًْمَزَمُفُؿ اجْلََدَل  هللإَِذا َأَراَد ا»ىَموَل:  ،قَم َوَمـََعُفُؿ  ،سمَِؼْقٍم َذًّ

 ، اهـ.شاًْمَعَؿَؾ 

قمثامن سمـ صوًمح سمـ صػقان اًمًفؿل مقٓهؿ أسمق حيقك اعمٍمي صدوق: اهـ 

 .ششمؼريى»

 أيضو، واًمٌؼقي مؽممجقن. شاًمتؼريى» وسمؽر سمـ مي صمؼي صمًٌ، يمام ذم

  (148 - 147/ ص 1قال الاللكاٜٕ )ج : 

ٌَْقدٍ  ـُ قُم َكو َأمْحَُد سْم لْمِ  ،َأظْمؼَمَ ًَ ـُ احْلُ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ ُزَهػْمٍ ىَموَل: طَم  ،ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو َأمْحَُد سْم ، دَّ

 : يَّ سَمػْمِ اِئقَؾ وَمَؼوَل: َكوفَمَرِِن إؾِْمَحوُق »ىَموَل ُمْصَعٌى َيْعـِل اًمزُّ ـُ َأِِّب إِْهَ َٓ َأىُمقُل »سْم

ؽِّ »وَمَؼوَل:  ،وَمـَوفَمْرشُمفُ  ،َيْعـِل ذِم اًْمُؼْرآنِ  ،شيَمَذا ْ َأىُمْؾ قَمغَم اًمشَّ ًُ يَماَم  ،مَل َوًَمؽِـِّل َأؾْمُؽ

ًَ اًْمَؼْقمُ  ٌََؽك .شؾَمَؽ ْعرَ  ،وَم ٌَفُ  ،وَمَلْكَشْدشُمُف َهَذا اًمشِّ ٌَُف َويَمَت ـْ َأيْمَثَر َوُهَق ؿِمْعٌر  ،وَمَلقْمَج ىِمقَؾ ِم

ـَ ؾَمـًَي: ي ـْ قِمنْمِ  ِم

ــوِمل ًْ قِمَظ ــ ــو َرضَمَػ ــَد َم ــُد سَمْع  َأَأىْمُع

ــقؿٍ  ٍض ظَمِص ــؽَمِ ــؾَّ ُمْع ــوِدُل يُم  ُأضَم

ي ًُ ًَمــَرْأِي هَمــػْمِ  َوَأشْمــُرُك َمــو قَمؾِْؿــ

ٌٌْس  ــ  َوَمــو َأَكــو َواخْلُُصــقَمُي َوْهــَل ًَم

ـــَقامٌ  ـٌ ىِم ـــو ؾُمــــَ ًْ ًَمـَ ـــْد ؾُمــــَّ  َوىَم

 َس سمـِــِف ظَمَػـــوءٌ َويَمـــوَن احْلَـــؼُّ ًَمـــقْ 

ــؿٍ  ــوُج ضَمْف ــو ِمـَْف ــَقٌض ًَمـَ ــو قِم  َوَم

ًُ وَمَؼــْد يَمَػـــوِِن  ــو َمــو قَمؾِْؿـــ  وَمَلمَّ

ـــٍر َأطَمـــًدا ُيَصـــكمِّ  ًُ سمُِؿْؽِػ ـــ ًْ  وَمَؾ

ــــو إظِْمــــَقًة َكْرِمــــل مَجِقًعــــو  َويُمـَّ

ــ  ــوَن اعمَْ ــلَويَم ــو َيؾِقـِ ــَرَب َم  ْقُت َأىْم

ـــِديـِل ـــو ًمِ ـــُف هَمَرًو ـــُؾ ِديـَ  َوَأضْمَع

ـــلمِ  ـــوًْمِعْؾِؿ اًْمَقِؼ ْأُي يَم ـــْقَس اًمـــرَّ  َوًَم

ـــاَمِل َوذِم اًْمَقِؿـــلمِ ـُيَصــ ُف ذِم اًمشِّ  رِّ

ٍٍّ َأْو َوضِمـــلمِ  ـَ سمُِؽـــؾِّ وَمـــ  َيُؾْحـــ

ــــلمِ  ــــِؼ اعمٌُِْ ِة اًْمَػَؾ ــــرَّ ــــرَّ يَمُغ  َأهَم

 َ ْٕ ــــَي ا ـِ آِمـَ ــــ ــــوِج اسْم ــــلمِ سمِِؿـَْف  ِم

ٌُــــقِِن  ًُ وَمَجـِّ ــــو َمــــو ضَمِفْؾــــ  َوَأمَّ

ــــــُروِِن  ــــــِرْمُؽُؿ َأْن شُمْؽِػ  َومَلْ َأضْم

 َوَكْرِمـــل يُمـــؾَّ ُمْرشَمـــوٍب فَمـِـــلمِ 
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ـــُػ َأْن شَمـــَراَءْت   وَمـــاَم سَمـــِرَح اًمتََّؽؾُّ

 ًٍ ـــ ـــاَمُد سَمْق ـــرَّ قِم ـــَؽ َأْن ََيِ  وَمَلْوؿَم
 

ـــُمونِ  ـــَرُق اًمشُّ ـــٍد ومِ ـــْلٍن َواطِم  سمَِش

ـِ  ـــِري ـَ اًْمَؼ ـــ ـُ ِم ـــِري ـــَع اًْمَؼ  َوَيـَْؼطِ
 

ًُ َأْهَؾ سَمَؾِدَكو »ىَموَل ُمْصَعٌى:  ـِ اًْمَؽاَلِم ذِم  -ِديـَِي َيْعـِل َأْهَؾ اعمَْ  -َرَأْي َيـَْفْقَن قَم

ـِ  ي  اهـ. شاًمدِّ

 (102/ ص 1)ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

ـْ ُيقُكَس  ـِ إسِْمَراِهقَؿ، قَم ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ سْم ـُ قَموِمٍر، قَم َكو ؾَمِعقُد سْم َأظْمؼَمَ
(1)

ىَموَل: يَمَتَى إزَِمَّ  

ـُ ِمْفَراَن: إِيَّ  َٓ ضَموِهاًل، وَ  وَك َواخْلُُصقَميَ َمْقُؿقُن سْم َـّ قَموعمًِو َو وِدًَم َٓ دُمَ  ، ـِ ي َداَل ذِم اًمدِّ اجْلِ

ـُ  ُف َُيَشِّ و اجْلَوِهُؾ وَمنِكَّ ، َوَأمَّ ًَ ٌَوزِم َمو َصـَْع َٓ ُي ُزُن قَمـَْؽ قِمْؾَؿُف َو ُف ََيْ ُ وَمنِكَّ و اًْمَعومِل َأمَّ

َٓ ُيِطقُعَؽ.  سمَِصْدِرَك َو

 (102/ ص 1)ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم وَن، طَمدَّ ًَّ ـُ طَم َكو حَيَْقك سْم ـِ َأِِّب طَمؽِقٍؿ  هللَأظْمؼَمَ ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ سْم ـُ إِْدِريَس، قَم سْم

ـْ ضَمَعَؾ ِديـَُف هَمَرًوو ًمِْؾُخُصقَموِت َأيْمَثَر  ٌِْد اًْمَعِزيِز َيُؼقُل: َم ـَ قَم ًُ قُمَؿَر سْم ىَموَل: ؾَمِؿْع

َؾ.  اًمتَّـَؼُّ

 

                                                        
 يقكس هق اسمـ قمٌقد. (3) 
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 حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٱّٰ قال تعاىل:
 مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هب مب هئ
 ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
 يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام
 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي
 مج حج  مث هت مت خت حت جت  هب
 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح
  ِّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

 .[اًمـًوء]

 ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱّٰ:  ّقال
 مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل
 .[اًمـًوء]  ِّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقال ضبخاىُ:
  ِّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من
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 .[اعموئدة]

 جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ٱّٰ : ّقال
 .[اًمشقرى]  ِّ  جم هل مل خل حل

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ٱّٰ ّقال عص مً قاٜل:
 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم  يل ىل
 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح  مج حج مث
 جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 .[اًمـقر]  ِّ لك خك حك

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقال ضبخاىُ:
 .[إطمزاب]  ِّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٱّٰ ّقال زّب العّصٗ ّاجلالل:
 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى
 .[اًمػرىمون]  ِّ مث هت مت خت حت  هبجت مب خب حب

وؾمـي رؾمقًمف  هلليمتوب اوهذا سمعض مو ورد ذم اًمؼرآن ذم اًمتحويمؿ إمم 

  ٌّف سموعمـوومؼلم، ومػقام ووضمقب ذًمؽ. وأّن مـ يمرهف ومؼد شمش

مـو سمقون أّن هذا مـ صػوهتؿ أقموذكو ا  مـفو. هللىمدَّ

وأمو مـ اطمتؽؿ إمم همػم اًمؽتوب واًمًـي، إّمو إمم قُمرٍف خموًمػ ًمؾنمع، أو ىمقاكلم 

ضمول وشمؼؾقدهؿ، إمم همػم ذًمؽ، ومؼد شمققمَّ  ؾمٌحوكف مـ مل  هللد اووعقي، أو أىمقال اًمرِّ
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 خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱّٰ ميَا قْلُ تعاىل:حيؽؿ سموًمنمع ذم مقاوع يمثػمة، 
(1)ِّ حب جب هئ مئ

 جع مظ حط مض  خض  ٱّٰ ّقْلُ:، ]اعموئدة[  
 ىئ نئ مئ زئ ٱّٰ ّقْلُ:، ]اعموئدة[  ِّ  حف جف مغ جغ مع
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ
 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف ىثيث  نث مث زث رث يت
 زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك
 مب حبخب جب مئهئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب

 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف
 .]اعموئدة[  ِّ  مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم  هل

 هللوأيوت يمثػمة ذم هذا اًمٌوب، ويدظمؾ ومقف قمؿقم أيوت ذم مدح اًمطوئعلم 

ـَّي.وًمرؾمقًمف، وذمِّ مـ صدَّ قمـ اًمؽت ًُّ  وب واًم

ـَّي ومؿـفو: ًُّ  وأمو إدًّمي مـ اًمًـّي قمغم وضمقب اًمتحويمؿ إمم اًمؽتوب واًم

 ٛقال اإلماو ابً كجري عيد تفطري ضْزٗ اليطا : 

صَمـَو » صَمـَو َأسُمق اًْمَقاَمِن، طَمدَّ ـُ َيِزيَد احلَْقـِمّل، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق َزْيٍد َأمْحَُد سْم : طَمدَّ اِِنُّ ىَموَل اًمطَّؼَمَ

ؾَْمَؾِؿلُّ يَموِهـًو َصػْ  ْٕ ٌَّوٍس. ىَموَل: يَموَن َأسُمق سَمْرَزة ا ـِ قَم ـِ اسْم ـْ قِمْؽِرَمَي، قَم ـُ قُمَؿَر، قَم َقاُن سْم

ؾِِؿلَم وَمَلْكَزَل ا ًْ ـَ اعمُْ :  هللَيْؼِِض سَملْمَ اًْمَقُفقِد ومِقاَم َيَتـَووَمُروَن ومِقِف وَمَتـَووَمَر إًَِمْقِف َكوٌس ِم
                                                        

 مًلًمي يمػر مـ مل حيؽؿ سموًمنميعي، ومقف شمػصقؾ، وٓ يؽػر إٓ سمنموط، وًمًـو ذم صدد ذًمؽ. (3) 
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  ِّ من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ

 اهــ. ش[61 - 60]اًمـًوء:  ِّ لك اك يق  ىق يف ىف ٱّٰإمَِم ىَمْقًمِِف: 

ذيؾ »، كؼاًل قمـ شاًمؾًون»ؿمقخ اًمطؼماِن، ىمول اسمـ اًمؼطون: ٓ ُيعَرف يمام ذم 

 ًمؾعراىمل: واؾمؿف أمحد سمـ قمٌد اًمرطمقؿ سمـ يزيد. شاعمقزان

د إمم ِبذا اًمًـ شأؾمٌوب اًمـزول»احلديٌ ذيمره اًمقاطمدي ذم  قال أبْ عبد السمحً:

: إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد اجلقهري قمـد -أي ؿمقخ اًمطؼماِن  -وىمد شموسمعف »أن ىمول: 

 .شاًمقاطمدي

 (.79 - 78)ص/ شاًمصحقح اعمًـد مـ أؾمٌوب اًمـزول»اكظر: 

 (54/ ص 8)ج   «صخٔخُ»تعاىل يف تفطري ضْزٗ اليطاٛ مً  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

  ِّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱّٰسَموُب 

 .[64]اًمـًوء: 

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو قَمكِمُّ سْم ـْ هللطَمدَّ ، قَم ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو َمْعَؿٌر، قَم ـُ ضَمْعَػٍر، َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ، طَمدَّ

ِلُّ  ِة، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ـَ احلَرَّ ٍٍ ِم ي ـَ إَْكَصوِر ذِم َذِ سَمػْمُ َرضُماًل ِم قُمْرَوَة، ىَموَل: ظَموَصَؿ اًمزُّ

 :« َُّثؿ ، : َيو شَأْرِشِؾ ادََٚء إَِػ َجِٚركَ  اْشِؼ َيٚ ُزَبْرُ ، وَمَؼوَل إَْكَصوِريُّ

َن َوضْمُف َرؾُمقِل اهللَرؾُمقَل ا تَِؽ، وَمَتَؾقَّ ـَ قَمؿَّ ، صُمؿَّ  هلل، َأْن يَموَن اسْم

، ُثؿَّ اْحبِِس ادََٚء َحتَّك َيْرِجَع إَِػ اجَلْدِر، ُثؿَّ َأْرِشِؾ ادََٚء إَِػ »ىَموَل:   اْشِؼ َيٚ ُزَبْرُ

ِلُّ شَجِٚركَ  يِح احلُْؽِؿ طِملَم  ، َواؾْمَتْققَمك اًمـٌَّ ُف ذِم َسِ سَمػْمِ طَمؼَّ ًمِؾزُّ

ُى َهِذِه  ًِ : وَماَم َأطْم سَمػْمُ ، يَموَن َأؿَموَر قَمَؾْقِفاَم سمَِلْمٍر هَلاَُم ومِقِف ؾَمَعٌي، ىَموَل اًمزُّ َأطْمَػَظُف إَْكَصوِريُّ

ًْ ذِم َذًمَِؽ:  َّٓ َكَزًَم  خص حص مس  خس حس جس مخ ٱّٰأَيوِت إِ
 .[64]اًمـًوء:   ِّ جض مص
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سمـ اًمّزسمػم  هلل(، قمـ قمروة، قمـ قمٌد ا14/ص 4وأظمرضمف اًمٌخوري أيضو ذم )ج 

سمف. وأظمرضمف ذم همػم مقوع، واكظر يمالم احلوومظ قمغم آظمتالف ذم اًمًـد )ج 

 (.14/ص4

 (.3810 - 4/3819وأظمرضمف اإلموم مًؾؿ )

 قّص٘ مياظسٗ ابً عباس اخلْازج: 

 (195) ص  «اخلصاٜص»يف  هللمحُ اقال اليطاٜٕ ز : 

ـُ  صَمـَو قِمْؽِرَمُي سْم ـُ َمْفِديٍّ ىَموَل: طَمدَّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ـُ قَمكِمٍّ ىَموَل: طَمدَّ َكو قَمْؿُرو سْم َأظْمؼَمَ

ٌُْد ا صَمـِل قَم صَمـِل َأسُمق ُزَمْقٍؾ ىَموَل: طَمدَّ ٍر ىَموَل: طَمدَّ ٌَّوٍس ىَموَل:  هللقَمامَّ ـُ قَم ًِ عمََّو ظَمرَ »سْم ضَم

ٍف  َٓ ُي اقْمَتَزًُمقا ذِم َداٍر، َويَموُكقا ؾِمتََّي آ : َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم  شاحْلَُروِريَّ ًُ ًمَِعكِمٍّ َأسْمِرْد »وَمُؼْؾ

 اًْمَؼْقمَ 
ِ
ء َٓ ُؿ َهُم اَلِة، ًَمَعكمِّ ُأيَمؾِّ ،  شإِِنِّ َأظَمووُمُفْؿ قَمَؾْقَؽ »ىَموَل:  شسمِوًمصَّ ًُ ًْ ، وَمَؾٌِ : يَمالَّ ًُ ىُمْؾ

ًُ قَمَؾْقِفْؿ ذِم َداِر كِْصِػ اًمـََّفوِر، َوُهْؿ َيْليُمُؾقَن وَمَؼوًُمقا: َوشَمَرضمَّ  ، َوَدظَمْؾ ًُ ًٌو سمَِؽ »ْؾ َمْرطَم

ٌَّوٍس، وَماَم ضَموَء سمَِؽ؟ ـَ قَم ِلِّ  شَيو اسْم ـْ قِمـِْد َأْصَحوِب اًمـٌَّ ًُ هَلُْؿ: َأشَمْقُتُؽْؿ ِم ىُمْؾ

  ِـ ـْ قِمـِْد اسْم َْكَصوِر، َوِم ْٕ ، َوا ـَ ِلِّ  اعمَُْفوضِمِري قَمؿِّ اًمـٌَّ

  ،َل اًْمُؼْرآُن، وَمُفْؿ َأقْمَؾُؿ سمَِتْلِويؾِِف ِمـُْؽْؿ َوِصْفِرِه، َوقَمَؾْقِفْؿ ُكزِّ

سَُمؾَِّغُؽْؿ َمو َيُؼقًُمقَن، َوُأسَمؾَِّغُفْؿ َمو شَمُؼقًُمقَن، وَموكَتَحك زِم َكَػٌر  َٕ َوًَمْقَس ومِقُؽْؿ ِمـُْفْؿ َأطَمٌد، 

: َهوشُمقا َمو كَ  ًُ ـِ   هللِؼْؿُتْؿ قَمغَم َأْصَحوِب َرؾُمقِل اِمـُْفْؿ ىُمْؾ َواسْم

ِف ىَموًُمقا:  ؟ ىَموَل:  شصَماَلٌث »قَمؿِّ َـّ : َمو ُه ًُ ضَموِل ذِم َأْمِر »ىُمْؾ ُف طُمْؽُؿ اًمرِّ ، وَمنِكَّ َـّ و إِطْمَداُه َأمَّ

ضَموِل َواحْلُْؽِؿ؟  [47]إكعوم:   ِّ مبهب خب حب جب ٱّٰ: هللَوىَموَل ا شهللا َمو ؿَمْلُن اًمرِّ

: هَ  ًُ ْ َيْغـَْؿ، إِْن يَموُكقا ىُمْؾ ِى، َومَل ًْ ْ َي ُف ىَموشَمَؾ، َومَل و اًمثَّوكَِقُي، وَمنِكَّ ِذِه َواطِمَدٌة ىموًمقا: َوَأمَّ

: َهِذِه  ًُ َٓ ىِمَتوهُلُْؿ ىُمْؾ ٌَوُهْؿ َو ـْ يَموُكقا ُمْمِمـلَِم َمو طَمؾَّ ؾِم ٌَوُهْؿ، َوًَمِئ وًرا ًَمَؼْد طَمؾَّ ؾِم يُمػَّ

ـْ  صمِـَْتوِن، وَماَم اًمثَّوًمَِثُي؟ ـْ َأِمػِم اعمُْْمِمـلَِم، وَمنِْن مَلْ َيُؽ ُف ِم ًَ َوَذيَمَر يَمِؾَؿًي َمْعـَوَهو ىَموًُمقا: حَمَك َكْػ
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ـَ َأِمػَم اعمُْْمِمـلِمَ  ٌء هَمػْمُ َهَذا؟ ىَموًُمقا:  .، وَمُفَق َأِمػُم اًْمَؽوومِِري : َهْؾ قِمـَْديُمْؿ َرْ ًُ ىُمْؾ

ٌُـَو َهَذا» ًْ : هَلُْؿ َأَرَأْيَتُؽؿْ  شطَم ًُ ـْ يمَِتوِب ا ىُمْؾ ضَمؾَّ صَمـَوُؤُه َوؾُمـَِّي  هللإِْن ىَمَرْأُت قَمَؾْقُؽْؿ ِم

و ىَمْقًُمُؽْؿ:  شَكَعؿْ »َكٌِقِِّف َمو َيُردُّ ىَمْقًَمُؽْؿ َأشَمْرضِمُعقَن؟ ىَموًُمقا:  : َأمَّ ًُ ضَموِل ذِم »ىُمْؾ طُمْؽُؿ اًمرِّ

َ اَأْن ىَمْد َص  هلل، وَمنِِنِّ َأىْمَرُأ قَمَؾْقُؽْؿ ذِم يمَِتوِب اهللَأْمِر ا ـِ  هللػمَّ ضَموِل ذِم صَمَؿ طُمْؽَؿُف إمَِم اًمرِّ

ًَ ىَمْقَل ا شَأْن حَيُْؽُؿقا ومِقفِ   هلل، وَمَلَمَر اُرسْمِع ِدْرَهؿٍ  :  هللَأَرَأْي

 هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئٱّٰ
ـْ  [94]اعموئدة:   ِّ مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث َويَموَن ِم

ضَمو هللطُمْؽِؿ ا ُه إِمَم اًمرِّ َ ُف َصػمَّ ـْ طُمْؽِؿ َأكَّ ِل حَيُْؽُؿقَن ومِقِف، َوًَمْق ؿَموَء حلؽؿ ومِقِف، وَمَجوَز ِم

ضَموِل، َأْكُشُديُمْؿ سمِو ـِ ِدَموِئِفْؿ َأوْمَضُؾ  هللاًمرِّ ، َوطَمْؼ ِ
ٌَلمِّ ضَموِل ذِم َصاَلِح َذاِت اًْم َأطُمْؽُؿ اًمرِّ

  .َأْو ذِم َأْرَكٍى؟ ىَموًُمقا: سَمغَم، َهَذا َأوْمَضُؾ 

 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱَّٰفو: َوذِم اعمَْْرَأِة َوَزْوضمِ 
ضَموِل ذِم َصاَلِح  هللوَمـََشْدشُمُؽْؿ سمِو [14]اًمـًوء:   ِّ مث زث رث طُمْؽَؿ اًمرِّ

ـْ طُمْؽِؿِفْؿ ذِم سُمْضِع ا ـِ ِدَموِئِفْؿ َأوْمَضُؾ ِم ـْ َهِذِه؟َذاِت سَمْقـِِفْؿ، َوطَمْؼ ًُ ِم  ْمَرَأٍة؟ ظَمَرضْم

  .ىَموًُمقا: َكَعؿْ 

و ىَمْقًُمُؽْؿ ىمَ  : َوَأمَّ ًُ َتِحؾُّقَن ىُمْؾ ًْ ُؽْؿ قَموِئَشَي، شَم ٌُقَن ُأمَّ ًْ ِى، َومَلْ َيْغـَْؿ، َأوَمَت ًْ وشَمَؾ َومَلْ َي

َتِحؾُّ  ًْ َتِحؾُّ ِمـَْفو َمو َك ًْ و َك ُؽْؿ؟ وَمنِْن ىُمْؾُتْؿ: إِكَّ َهو َوِهَل ُأمُّ ـْ هَمػْمِ َتِحؾُّقَن ِم ًْ ِمـَْفو َمو شَم

َهو وَمَؼْد يَمَػْرشُمْؿ، َوإِْن ىُمْؾُتؿْ  ـْ هَمػْمِ ـَو وَمَؼْد يَمَػْرشُمْؿ: ِم ًْ سمُِلمِّ ًَ  مج حج ٱّٰ: ًَمْق
وَمَلْكُتْؿ سَملْمَ  [6]إطمزاب:   ِّ  حسخس جس جخمخ مح جح

، وَمْلشُمقا ِمـَْفو سمَِؿْخَرٍج، َأوَمَخَرضْم  ـْ َهِذِه؟ ىَموًُمقا: َكَعؿْ َواَلًَمَتلْمِ   .ًُ ِم

ـْ َأِمػِم اعمُْْمِمـلَِم، وَمَلَكو آشمِقُؽْؿ سمِ  ِف ِم ًِ و حَمُْل َكْػ  هللاَم شَمْرَوْقَن. إن َكٌِلَّ اَوَأمَّ
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  : يملَِم وَمَؼوَل ًمَِعكِمٍّ ايْمُتْى َيو قَمكِمُّ َهَذا َمو »َيْقَم احْلَُدْيٌَِقِي َصوًَمَح اعمُْنْمِ

ٌد َرؾُمقَل ا َمو ىَموشَمْؾـَوَك وَمَؼوَل  هللىَموًُمقا: ًَمْق َكْعَؾُؿ َأكََّؽ َرؾُمقُل ا شهللَصوًَمَح قَمَؾْقِف حُمَؿَّ

، اْمُح هللؿَّ إِكََّؽ شَمْعَؾُؿ َأِنِّ َرؾُمقُل اًمؾفاْمُح َيو قَمكِمُّ ا» : هللَرؾُمقُل ا

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم ، َوايْمُتْى َهَذا َمو َصوًَمَح قَمَؾْقِف حُمَؿَّ  هللًَمَرؾُمقُل ا هللَوا شهللَيو قَمكِمُّ

  ُف َذًمَِؽ ًَ ـْ حَمُْقُه َكْػ ْ َيُؽ ُف، َومَل ًَ ، َوىَمْد حَمَك َكْػ ـْ قَمكِمٍّ حَمَوُه  ظَمػْمٌ ِم

 ٌُ ـَ اًمـُّ ـْ َهِذِه؟ِم ًُ ِم ِة، َأظْمَرضْم َكَعْؿ، وَمَرضَمَع ِمـُْفْؿ َأًْمَػوِن، َوظَمَرَج ؾَموِئُرُهْؿ، »ىَموًُمقا:  قَّ

َْكَصورُ  ْٕ  .شوَمُؼتُِؾقا قَمغَم َواَلًَمتِِفْؿ، وَمَؼَتَؾُفُؿ اعمَُْفوضِمُروَن َوا

 هذا طمديٌ طمًـ.

: قمـ قمؽرمي هللرمحف ا(، ومؼول 347/ص 30احلديٌ أظمرضمف قمٌد اًمرزاق )ج 

 اسمـ قماّمر.

(، واًمطؼماِن 411/ص 3)ج  شاعمعرومي واًمتلريخ»وأظمرضمف يعؼقب اًمػًقي ذم 

(، 340/ص 1)ج  شاعمًتدرك»(، واحلويمؿ ذم 131/ص 30)ج  شاًمؽٌػم»ذم 

 وىمول: هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط مًؾؿ، ومل َيرضموه.

 (358/ ص 12)ج   هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

صَمـَو  ـُ َيِزيَد، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو صَمْقُر سْم ؾٍِؿ، طَمدَّ ًْ ـُ ُم صَمـَو اًْمَقًمِقُد سْم ٌٍَؾ، طَمدَّ ـُ طَمـْ َأمْحَُد سْم

ـُ  ، َوطُمْجُر سْم َؾِؿلُّ ًُّ ـُ قَمْؿٍرو اًم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـِل قَم ـُ َمْعَداَن، ىَموَل: طَمدَّ صَمـِل ظَموًمُِد سْم طَمدَّ

ـَ  : َأشَمْقـَو اًْمِعْرسَموَض سْم َٓ ـْ َكَزَل ومِقفِ  طُمْجٍر، ىَمو َّ  هب مب خب حب ٱّٰ :ؾَموِرَيَي، َوُهَق مِم
ؾَّْؿـَو،  [91]اًمتقسمي:   ِّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت ًَ وَم

لَم، وَمَؼوَل اًْمِعْرسَموُض: َصغمَّ سمِـَو َرؾُمقُل ا ًِ ـَ َوُمْؼَتٌِ ـَ َوقَموِئِدي  هللَوىُمْؾـَو: َأشَمْقـَوَك َزاِئِري

  ٌَََؾ قَمَؾْقـَو وم ًْ ِمـَْفو َذاَت َيْقٍم، صُمؿَّ َأىْم َققَمَظـَو َمْققِمَظًي سَمؾِقَغًي َذَروَم
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ًْ ِمـَْفو اًْمُؼُؾقُب، وَمَؼوَل ىَموِئٌؾ: َيو َرؾُمقَل ا ٍع،  هللاًْمُعُققُن َوَوضِمَؾ يَمَلنَّ َهِذِه َمْققِمَظُي ُمَقدِّ

ََْقى ا»وَماَمَذا شَمْعَفُد إًَِمْقـَو؟ وَمَؼوَل  ْؿ بَِت ُُ ، َوإِنْ  هللُأوِصٔ ِٜ ِع َوافىََّٚظ ّْ َظْبًدا َحَبِنًّٔٚ،  َوافسَّ

ِٚء  ٍَ َِ ِٜ اْْلُ
ْؿ بُِسَّْتِل َوُشَّْ ُُ ْٔ َِ ًَ ثًِرا، َؾ ـَ ى اْختََِلًؾٚ  ِدي َؾَسَرَ ًْ ْؿ َب ُُ ًِْش ِمْْ ـْ َي ُف َم َّٕ َؾِ٘

 ُ ْٕ ْؿ َوُُمَْدَثِٚت ا ـُ ٚ ٚ بِٚفََّْقاِجِذ، َوإِيَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ ٚ َوَظوُّ قا َِبَ ُُ ، َِتَسَّ ـَ اِصِدي َغ افرَّ ِديِّ ْٓ ُمقِر، ادَْ

 ٌٜ ٍٜ َضََلَف ؾَّ بِْدَظ ـُ ، َو ٌٜ ٍٜ بِْدَظ ؾَّ ُُمَْدَث ـُ  .شَؾِ٘نَّ 

هذا طمديٌ طمًـ، قمٌد اًمرمحـ اًمًؾؿل، روى قمـف مجوقمي، ومل يقصمِّؼف معتؼم، 

 ومفق مًتقر احلول.

وطمجر سمـ طمجر مو روى قمـف إٓ ظموًمد سمـ معدان، ومل يقصمِّؼف معتؼم، ومفق ُمفقل 

 ى.اًمعلم، وًمؽـ احلديٌ ًمف ـمرق أظمر

(، وىمول: هذا طمديٌ طمًـ 418/ص 7احلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي )ج 

 صحقح.

 (.36/ص 3واسمـ موضمف )ج 

 (339/ ص 13تعاىل  )ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

 ٌّ ٰى ٱّٰ، [18]اًمشقرى:   ِّ ٰى ين ىن ٱّٰشَمَعومَم:  هللسَموُب ىَمْقِل ا
ٌَْؾ اًمَعْزمِ ، [349]آل قمؿران:  ٍِّّ ِ ًمَِؼْقًمِِف:  َوَأنَّ اعمَُشوَوَرَة ىَم

ٌَلمُّ   ِّ ُّ ٱَّٰواًمتَّ

ؾُمقُل » [349]آل قمؿران:  ِّزئ رئ ّٰ ـْ  وَمنَِذا قَمَزَم اًمرَّ ْ َيُؽ مَل

ُم قَمغَم ا ٌَنَمٍ اًمتََّؼدُّ
 .شَوَرؾُمقًمِفِ  هللًمِ

ِلُّ  َأْصَحوسَمُف َيْقَم ُأطُمٍد ذِم اعمَُؼوِم َواخلُُروِج، وَمَرَأْوا  َوؿَموَوَر اًمـٌَّ

َْمَتُف َوقَمَزَم ىَموًُمقا: َأىِمْؿ، وَمَؾْؿ َيِؿْؾ إًَِمْقِفْؿ سَمْعَد اًمَعْزِم، َوىَموَل: ًَمُف اخلُُروَج، وَمَؾامَّ  َٕ َٓ » ًَمٌَِس 

َؿ ا ُُ ٚ َحتَّك َُيْ َٓ ًُ َْمَتُف َؾََٔو َٕ َبُس  ِْ ٌِل فَِْبِلٍّ َي   .شهللَيَْْب



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     381

 

ِؿَع ِمـُْفاَم طَمتَّك َكَزَل َوؿَموَوَر قَمِؾقًّو، َوُأؾَموَمَي ومِقاَم َرَمك سمِِف َأْهُؾ اإِلوْمِؽ قَموِئَشَي ومَ  ًَ

ـْ طَمَؽَؿ سماَِم َأَمَرُه ا
ًْ إمَِم شَمـَوُزقِمِفْؿ، َوًَمؽِ اِملَم، َومَلْ َيْؾَتِػ   .هللاًمُؼْرآُن، وَمَجَؾَد اًمرَّ

ِلِّ  ُي سَمْعَد اًمـٌَّ ًِ إَِئؿَّ ـْ َأْهِؾ اًمِعْؾِؿ  َويَموَك َتِشػُموَن إَُمـَوَء ِم ًْ َي

ٌَوطَميِ  ْوُه إِمَم  ذِم إُُمقِر اعمُ ْ َيَتَعدَّ ـَُّي مَل ًُّ ًمَِقْلظُمُذوا سمَِلؾْمَفِؾَفو، وَمنَِذا َوَوَح اًمِؽَتوُب َأِو اًم

ِلِّ  ِه، اىْمتَِداًء سمِوًمـٌَّ   .هَمػْمِ

يَموَة، وَمَؼوَل قُمَؿُر: يَمْقَػ شُمَؼوشمُِؾ اًمـَّوَس َوىَمْد ىَموَل  ـْ َمـََع اًمزَّ َوَرَأى َأسُمق سَمْؽٍر ىِمَتوَل َم

َّٓ » : هللَرؾُمقُل ا ُأِمْرُت َأْن ُأىَموشمَِؾ اًمـَّوَس طَمتَّك َيُؼقًُمقا َٓ إًَِمَف إِ

َّٓ اهللا َّٓ سمَِحؼِّ  هلل، وَمنَِذا ىَموًُمقا: َٓ إًَِمَف إِ ْؿ قَمَصُؿقا ِمـِّل ِدَموَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ وُِبُ ًَ َفو َوطِم

ـْ وَمرَّ  هللوَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر: َوا شهللقَمغَم ا َـّ َم ىَُموشمَِؾ  هللَق سَملْمَ َمو مَجََع َرؾُمقُل إَ

 « َأسُمق سَمْؽٍر إِمَم َمُشقَرٍة إِْذ يَموَن ًْ صُمؿَّ شَموسَمَعُف سَمْعُد قُمَؿُر وَمَؾْؿ َيْؾَتِػ

يَموِة   هللقِمـَْدُه طُمْؽُؿ َرؾُمقِل ا اَلِة َواًمزَّ ىُمقا سَملْمَ اًمصَّ ـَ وَمرَّ ِذي ذِم اًمَّ

ـِ َوَأطْمَؽوِمفِ  ي ٌِْديَؾ اًمدِّ ِلُّ  شَوَأَراُدوا شَم َل ِديَُْف »: َوىَموَل اًمـٌَّ ـْ َبدَّ َم

ُِقهُ    .شَؾْٚؿُت

ووًمو قِمـَْد  ٌَّوًكو، َويَموَن َوىمَّ ًٓ يَموُكقا َأْو ؿُم اُء َأْصَحوَب َمُشقَرِة قُمَؿَر يُمُفق َويَموَن اًمُؼرَّ

(1) هلليمَِتوِب ا
 : اهـ.

 (249/ ص 13تعاىل  )ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو قَمْؿُرو ـْ َأِِّب  طَمدَّ ـْ َواِصٍؾ، قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ، طَمدَّ ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ٌَّوٍس، طَمدَّ ـُ قَم سْم

َؽ َهَذا،  ًِ ِجِد، ىَموَل: ضَمَؾَس إزَِمَّ قُمَؿُر ذِم َُمْؾِ ًْ ٌََي ذِم َهَذا اعمَ ًُ إمَِم ؿَمْق ًْ َواِئٍؾ ىَموَل: ضَمَؾ

ٚ َص »وَمَؼوَل:  َٓ ُٝ َأْن َٓ َأَدَع ؾِٔ ّْ ْد َُهَ ََ غَ َف ِّ ٚ َبْغَ ادُْسِِ َٓ ُت ّْ َّٓ َؿَس َْٔوَٚء إِ َراَء َوَٓ َب ، شٍْ

                                                        
 مًـدا مـ اًمٌخوري كػًف.هق يمام شمرى معؾَّؼو، وؾمقليت  (3) 
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ًَ سمَِػوقِمٍؾ، ىَموَل:  : َمو َأْك ًُ ٌَوَك، ىَموَل: شَِلَ؟»ىُمْؾ ْ َيْػَعْؾُف َصوطِم : مَل ًُ ٚ ادَْرَءاِن »، ىُمْؾ ُُهَ

َتَدى َِباَِم  َْ  .شُي

 (185/ ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو آَدُم، طَمدَّ  ٌَْقِد اطَمدَّ ـْ قُم ، قَم ْهِريُّ صَمـَو اًمزُّ ـُ َأِِّب ِذْئٍى، طَمدَّ ٌِْد ا هللصَمـَو اسْم ـِ قَم ـْ هللسْم ، قَم

، ىَموَٓ: ضَموَء َأقْمَراِِّبٌّ وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل ا ـِ ظَموًمٍِد اجلَُفـِلِّ ، اىْمِض هللَأِِّب ُهَرْيَرَة، َوَزْيِد سْم

: إِنَّ هللَل: َصَدَق، وَموىْمِض سَمْقـَـَو سمِو، وَمَؼوَم ظَمْصُؿُف وَمَؼوهللسَمْقـَـَو سمِؽَِتوِب ا ، وَمَؼوَل إقَْمَراِِّبُّ

ًُ اسْمـِل  ضْمُؿ، وَمَػَدْي قًػو قَمغَم َهَذا، وَمَزَكك سمِوْمَرَأشمِِف، وَمَؼوًُمقا زِم: قَمغَم اسْمـَِؽ اًمرَّ ًِ اسْمـِل يَموَن قَم

ًُ َأْهَؾ اًمِعؾْ  ـَ اًمَغـَِؿ َوَوًمِقَدٍة، صُمؿَّ ؾَمَلًْم ِؿ، وَمَؼوًُمقا: إِكَّاَم قَمغَم اسْمـَِؽ ضَمْؾُد ِموَئٍي، ِمـُْف سماِِمَئٍي ِم

ِلُّ  اَم بَُِِتِٚب ا»: َوشَمْغِريُى قَموٍم، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ُُ َْْٔ َْؿِوَغَّ َب ٚ هللَٕ ، َأمَّ

َٝ َيٚ ْٕ ٚ َأ ُٛ َظٍٚم، َوَأمَّ ِري ٌْ ، َوَت ٍٜ ُد ِمَٚئ ِْ َْٔؽ، َوَظَذ اْبَِْؽ َج َِ َُْؿ َؾَردي َظ ٌَ ُْٔس  افَقفَِٔدُة َواف َٕ ُأ

ٚ َٓ  .، وَمَغَدا قَمَؾْقَفو ُأَكْقٌس وَمَرمَجََفوشفَِرُجٍؾ َؾْٚؽُد َظَذ اْمَرَأِة َهَذا َؾْٚرُُجْ

ة مقاوع مـ يمتوسمف، وأظمرضمف مًؾؿ )  - 1/3114أظمرضمف اًمٌخوري ذم قمدَّ

3114.) 

 (250/ ص 13)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ وَ  صَمـِل اسْم صَمـِل إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ ٌَْقُد طَمدَّ صَمـِل قُم ـِ ؿِمَفوٍب، طَمدَّ ـِ اسْم ـْ ُيقُكَس، قَم ْهٍى، قَم

ٌِْد ا هللا ـُ قَم ٌَْد ا هللسْم ٌََي، َأنَّ قَم ـِ قُمْت ٌَّوٍس  هللسْم ـَ قَم ـِ سْم ـُ طِمْص ، ىَموَل: ىَمِدَم قُمَقْقـَُي سْم

ـِ طِمْص  ـِ ىَمْقِس سْم ـِ َأظِمقِف احلُرِّ سْم ـِ سَمْدٍر، وَمـََزَل قَمغَم اسْم ـِ طُمَذْيَػَي سْم ـَ اًمـََّػِر سْم ، َويَموَن ِم ـٍ

ًٓ يَموُكقا َأْو  اُء َأْصَحوَب َُمْؾِِس قُمَؿَر َوُمَشوَوَرشمِِف، يُمُفق ـَ ُيْدكِقِفْؿ قُمَؿُر، َويَموَن اًمُؼرَّ ِذي اًمَّ

َتْلذِ  ًْ ـَ َأظِمل، َهْؾ ًَمَؽ َوضْمٌف قِمـَْد َهَذا إَِمػِم وَمَت ـِ َأظِمقِف: َيو اسْم سْم ِٓ ٌَّوًكو، وَمَؼوَل قُمَقْقـَُي  َن ؿُم

ٌَّوٍس: وَموؾْمَتْلَذَن ًمُِعَقْقـََي، وَمَؾامَّ َدظَمَؾ،  ـُ قَم زِم قَمَؾْقِف؟ ىَموَل: ؾَمَلؾْمَتْلِذُن ًَمَؽ قَمَؾْقِف، ىَموَل اسْم

ـَ اخلَطَّوِب، َوا ُؽُؿ سَمْقـَـَو سمِوًمَعْدِل، وَمَغِضَى قُمَؿُر،  هللىَموَل: َيو اسْم َمو شُمْعطِقـَو اجلَْزَل، َوَمو ََتْ
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: َيو َأِمػَم اعمُْمِمـلَِم، إِنَّ ا طَمتَّك َهؿَّ سمَِلنْ  شَمَعومَم ىَموَل ًمِـٌَِقِِّف  هللَيَؼَع سمِِف، وَمَؼوَل احلُرُّ

 :ّٰمب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٱ ِّ 

ـَ اجلَوِهؾلَِم، []إقمراف َمو ضَموَوَزَهو قُمَؿُر طِملَم شَماَلَهو قَمَؾْقِف، َويَموَن  هللوَمَقا»، َوإِنَّ َهَذا ِم

ووًمو قِمـَْد يِمَتوِب ا  .شهللَوىمَّ

 (.104 - 8/104وأظمرضمف اًمٌخوري أيًضو )
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  (: 464 /10)تعاىل  هللزمحُ ا البدازٖقال اإلماو 

ًُ َأسَمو َواِئٍؾ،  ـْ َمـُْصقٍر، ىَموَل: ؾَمِؿْع ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم طَمدَّ

ٌِْد ا ـْ قَم ُث، قَم ِشَبُٚب ادُْسِِِؿ »:  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللحُيَدِّ

رٌ  ٍْ ـُ ٌَيَ حمؿد سمـ ضمعػرشَموسَمَعُف  ،شُؾُسقٌق، َوِؿَتُٚفُف  ـْ ؿُمْع  .، قَم

 (.3/83وأظمرضمف مًؾؿ )

 ّ (: 464 /10) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـْ قمَ  ، قَم لْمِ ًَ ـِ احُل ٌُْد اًمَقاِرِث، قَم صَمـَو قَم صَمـَو َأسُمق َمْعَؿٍر، طَمدَّ ـِ سُمَرْيَدَة،  هللٌِْد اطَمدَّ سْم

ـْ َأِِّب َذرٍّ  صَمُف قَم ، طَمدَّ يكِمَّ ـُ َيْعَؿَر، َأنَّ َأسَمو إؾَْمَقِد اًمدِّ صَمـِل حَيَْقك سْم ُف ؾَمِؿَع  طَمدَّ َأكَّ

ِلَّ  ُسقِق، َوَٓ َيْرِمِٔف »َيُؼقُل:  اًمـٌَّ ٍُ َٓ َيْرِمل َرُجٌؾ َرُجًَل بِٚف

 ْٔ َِ ْت َظ َّٓ اْرَتدَّ ِر، إِ ٍْ ُُ َذفَِؽ بِٚف ـَ ـْ َصِٚحُبُف  ُُ  .شِف، إِْن ََلْ َي

 (.3/79وأظمرضمف مًؾؿ )

 ّ (: 514 /10) هللزمحُ ا البدازٖقال اإلماو 

ٌِْد ا ـْ قَم صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، ىَموَل: طَمدَّ ٌِْد ا هللطَمدَّ ـْ قَم ـِ ِديـَوٍر، قَم ـِ  هللسْم سْم

َِخِٔف َيٚ َأيُّ »ىَموَل:   هلل: َأنَّ َرؾُمقَل اقُمَؿَر  ِٕ اَم َرُجٍؾ َؿَٚل 

ٚ ٚ َأَحُدُُهَ ْد َبَٚء َِبَ ََ ٚؾُِر، َؾ  .شـَ

 (.3/79أظمرضمف مًؾؿ )

  (: 514 /10) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـُ  َكو قَمكِمُّ سْم ـُ قُمَؿَر، َأظْمؼَمَ صَمـَو قُمْثاَمُن سْم ـُ ؾَمِعقٍد، ىَموَٓ: طَمدَّ ٌد، َوَأمْحَُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ
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ٌَوَرِك،  ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة اعمُ ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ـِ َأِِّب يَمثػٍِم، قَم ـْ حَيَْقك سْم : َأنَّ َرؾُمقَل قَم

ٚ»ىَموَل:   هللا ْد َبَٚء بِِف َأَحُدُُهَ ََ ٚؾُِر، َؾ ـَ َِخِٔف َيٚ  ِٕ ُجُؾ    .شإَِذا َؿَٚل افرَّ

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ حَيَْقك، قَم ٍر، قَم ـُ قَمامَّ ـِ  هللَوىَموَل قِمْؽِرَمُي سْم َيِزيَد: ؾَمِؿَع َأسَمو ؾَمَؾَؿَي: ؾَمِؿَع سْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ  ، اهـ.َأسَمو ُهَرْيَرَة، قَم

  (: 464 /10) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم لْمِ ًَ ـِ احُل ٌُْد اًمَقاِرِث، قَم صَمـَو قَم صَمـَو َأسُمق َمْعَؿٍر، طَمدَّ ـِ سُمَرْيَدَة،  هللطَمدَّ سْم

ـُ َيْعَؿرَ  صَمـِل حَيَْقك سْم ـْ َأِِّب َذرٍّ طَمدَّ صَمُف قَم ، طَمدَّ يكِمَّ ُف ؾَمِؿَع  ، َأنَّ َأسَمو إؾَْمَقِد اًمدِّ َأكَّ

ِلَّ  ُسقِق، َوَٓ َيْرِمِٔف »َيُؼقُل:  اًمـٌَّ ٍُ َٓ َيْرِمل َرُجٌؾ َرُجًَل بِٚف

َذفَِؽ  ـَ ـْ َصِٚحُبُف  ُُ ِْٔف، إِْن ََلْ َي َِ ْت َظ َّٓ اْرَتدَّ ِر، إِ ٍْ ُُ  .شبِٚف

  (: 464 /10) هللُ ازمح البدازٖقال 

ـْ حَيَْقك  ٌَوَرِك، قَم ـُ اعُم صَمـَو قَمكِمُّ سْم ـُ قُمَؿَر، طَمدَّ صَمـَو قُمْثاَمُن سْم وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

َجَرِة  ـْ َأْصَحوِب اًمشَّ وِك، َويَموَن ِم حَّ ـَ اًمضَّ ًَ سْم ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي: َأنَّ صَموسمِ ـِ َأِِّب يَمثػٍِم، قَم سْم

صَمفُ  ٍٜ َؽْرِ اإِلْشََلِم »ىَموَل:   هلل: َأنَّ َرؾُمقَل اطَمدَّ َِّ ََِػ َظَذ ِم ـْ َح َم

 َٚٔ ْٕ ٍء يِف افدُّ َسُف بَِقْ ٍْ َٕ ـْ َؿَتَؾ  ُِِؽ، َوَم ّْ ْذٌر ؾِٔاَم َٓ َي َٕ ـِ آَدَم  َْٔس َظَذ اْب اَم َؿَٚل، َوَف ـَ َق  ُٓ َؾ

ِمًْٚ  ْٗ ـَ ُم ًَ ـْ َف ، َوَم ِٜ ََٔٚم
َِ َب بِِف َيْقَم اف َق ُظذِّ ُٓ ٍر َؾ ٍْ ُُ ِمًْٚ بِ ْٗ ـْ َؿَذَف ُم ْتِِِف، َوَم ََ ـَ َق  ُٓ َؾ

ْتِِفِ  ََ  .شـَ

  (: 464 /10) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـْ َأَكٍس،  ، قَم ـُ قَمكِمٍّ صَمـَو ِهاَلُل سْم ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، طَمدَّ صَمـَو وُمَؾْقُح سْم ـُ ؾِمـَوٍن، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـْ َرؾُمقُل ا ْ َيُؽ ٌَّوسًمو، يَموَن   هللىَموَل: مَل وًكو، َوَٓ ؾَم وَموطِمًشو، َوَٓ ًَمعَّ

ٌَِي:   .شَمٚ َفُف َتِرَب َجبُِْٔفُ »َيُؼقُل قِمـَْد اعمَْعَت
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 ّ (: 116ص  ) «األدب املفسد»يف  هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـِ احْلَ  ـُ قَمقَّوٍش، قَم صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـُ ُيقُكَس ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو َأمْحَُد سْم ـِ قَمْؿٍرو، طَمدَّ ـِ سْم ًَ

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ َيِزيَد، قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ِلِّ هللقَم ـِ اًمـٌَّ ، قَم

  :ىَموَل« َٓ ِٚحِش َو ٍَ َٓ اْف ِٚن، َو ًَ ِِّ َٓ اف ِٚن، َو ًَّ ـُ بِٚفىَّ ِم ْٗ َْٔس ادُْ َف

 .شاْفَبِذيءِ 

ؿل، حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ هذا طمديٌ صحقح، واحلًـ سمـ قمؿرو هق اًمػؼق

 يزيد هق اًمـخعل.

: هلل( سمتحؼقؼ أمحد ؿمويمر، ومؼول رمحف ا6/11واحلديٌ أظمرضمف اإلموم أمحد )

 .شطمدصمـو أؾمقد ىمول: أظمؼمكو أسمق سمؽر، سمف»
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 ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ٱّٰ تعاىل: هللقال ا
 .إلهاء[]ا  ِّ جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى

 هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق ٱّٰ ّقال تعاىل:
 .]إكعوم[  ِّ مم خم حم جم

 حن  جن يم ممىم خم حم  جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقال تعاىل:
 .]اًمـًوء[  ِّ...خن

 مم ام يل ىل  مل يك ىك ٱّٰ ّقال تعاىل:
 .]اًمـًوء[  ِّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

  (: 573 /3) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

صَمـَو قَمكِمُّ  ٌِْد اطَمدَّ ـُ قَم صَمـَو هللسْم ـُ هَمْزَواَن، طَمدَّ صَمـَو وُمَضْقُؾ سْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ صَمـِل حَيَْقك سْم ، طَمدَّ

ٌَّوٍس  ـِ قَم ـِ اسْم ظَمَطَى   هلل، َأنَّ َرؾُمقَل اقِمْؽِرَمُي، قَم

َٚ افَُّْٚس َأيُّ َيْقٍم َهَذا؟»اًمـَّوَس َيْقَم اًمـَّْحِر وَمَؼوَل:  َٖيُّ »طَمَراٌم، ىَموَل:  ، ىَموًُمقا: َيْقمٌ شَيٚ َأُيُّ َؾ

ٍد َهَذا؟ َِ ٍر هَ »، ىَموًُمقا: سَمَؾٌد طَمَراٌم، ىَموَل: شَب ْٓ َٖيُّ َص ، ىَموَل: ، ىَموًُمقا: ؿَمْفٌر طَمَرامٌ شَذا؟َؾ

ْؿ » ـُ ِد َِ ْؿ َهَذا، يِف َب ُُ ِٜ َيْقِم ُحْرَم ـَ ْؿ َحَراٌم،  ُُ ْٔ َِ ْؿ َظ ُُ ْؿ َوَأْظَراَض ُُ ْؿ َوَأْمَقاَف ـُ َؾِ٘نَّ ِدَمَٚء

ْؿ َهَذاَهَذا، يِف  ـُ ِر ْٓ ، فِٓا»، وَمَلقَموَدَهو ِمَراًرا، صُمؿَّ َروَمَع َرْأؾَمُف وَمَؼوَل: ش َص ُٝ ٌْ َِّ ؿَّ َهْؾ َب

ُٝ فِٓا ٌْ َِّ ٌَّوٍس  - ؿَّ َهْؾ َب ـُ قَم َو ًَمَقِصقَُّتُف إمَِم ىَموَل اسْم : وَمَقاًمَِّذي َكْػِز سمَِقِدِه، إِّنَّ

تِفِ  ، ، - أمَّ َٛ
ٚئِ ٌَ ِٚهُد اف ُْٔبِِِغ افنَّ ِْ ًٚرا، َيَْضِ َؾ ٍَّ ـُ ِدي  ًْ قا َب ًُ ْؿ ِرَؿَٚب َٓ َتْرِج ُُ ُو ًْ ُب َب

ًْضٍ   .شَب
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  (: 573 /3) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌُْد ا صَمـِل قَم ،  هللطَمدَّ ـَ ـِ ؾِمػِمي ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ُة، قَم صَمـَو ىُمرَّ صَمـَو َأسُمق قَموِمٍر، طَمدَّ ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ سْم

 ٌْ ِِن قَم ـْ َأِِّب سَمْؽَرَة، َوَرضُمٌؾ ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـُ َأِِّب سَمْؽَرَة، قَم ـِ سْم مْحَ ـْ  -ُد اًمرَّ َأوْمَضُؾ ذِم َكْػِز ِم

ـِ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ َأِِّب سَمْؽَرَة -قَم ، قَم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ٌَـَو اًمـٌَِّلُّ ، مُحَْقُد سْم ، ىَموَل: ظَمَط

  :َوَرؾُمقًُمُف  هلل، ىُمْؾـَو: اشَذا؟َأَتْدُروَن َأيُّ َيْقٍم هَ »َيْقَم اًمـَّْحِر، ىَموَل

قِف سمَِغػْمِ اؾْمِؿِف، ىَموَل:  ؿِّ ًَ ُف ؾَمُق ًَ طَمتَّك فَمـَـَّو َأكَّ َؽ ًَ َْٔس َيْقَم افَّْْحِر؟»َأقْمَؾُؿ، وَم ىُمْؾـَو:  شَأَف

ٍر َهَذا؟»سَمغَم، ىَموَل:  ْٓ ًَ طَمتَّك فَمـَـَّو َأكَّ  هلل، ىُمْؾـَو: اشَأيُّ َص َؽ ًَ ُف َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، وَم

قِف سمَِغػْمِ اؾْمِؿِف، وَمَؼوَل  ؿِّ ًَ ِٜ؟»ؾَمُق
َْٔس ُذو اَْلجَّ ٍد َهَذا؟»، ىُمْؾـَو: سَمغَم، ىَموَل شَأَف َِ ىُمْؾـَو:  شَأيُّ َب

قِف سمَِغػْمِ اؾْمِؿِف، ىَموَل  هللا ؿِّ ًَ ُف ؾَمُق ًَ طَمتَّك فَمـَـَّو َأكَّ َؽ ًَ َدِة »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، وَم ِْ ْٝ بِْٚفَب َْٔس َأَف

ْؿ »ىُمْؾـَو: سَمغَم، ىَموَل:  شاَْلَراِم؟ ُُ ِٜ َيْقِم ُحْرَم ـَ ْؿ َحَراٌم،  ُُ ْٔ َِ ْؿ َظ ُُ ْؿ َوَأْمَقاَف ـُ َؾِ٘نَّ ِدَمَٚء

؟ ُٝ ٌْ َِّ َٓ َهْؾ َب ْؿ، َأ ُُ ْقَن َربَّ ََ ِْ ْؿ َهَذا، إَِػ َيْقِم َت ـُ ِد َِ ْؿ َهَذا، يِف َب ـُ ِر ْٓ ، شَهَذا، يِف َص

ْد، ؾَ فِٓا»ىَموًُمقا: َكَعْؿ، ىَموَل:  َٓ ـْ ؿَّ اْص ٍغ َأْوَظك ِم َِّ ، َؾُربَّ ُمَب َٛ
ٚئِ ٌَ ِٚهُد اف ِغ افنَّ ِِّ َُٔب ِْ

ًْضٍ  ْؿ ِرَؿَٚب َب ُُ ُو ًْ ُب َب ًٚرا، َيَْضِ ٍَّ ـُ ِدي  ًْ قا َب ًُ  .شَشِٚمٍع، َؾََل َتْرِج

  (: 191 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

صَمـَو هُمـَْدٌر، طَم  وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـِ ُمْدِرٍك، ىَموَل: طَمدَّ ـْ قَمكِمِّ سْم ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع دَّ

ِلُّ  ـْ ضَمِريٍر، ىَموَل: ىَموَل زِم اًمـٌَّ ـِ ضَمِريٍر، قَم ـَ قَمْؿِرو سْم ًُ َأسَمو ُزْرقَمَي سْم ؾَمِؿْع

  :ِي اًمَقَداِع ًٚرا »ذِم طَمجَّ ٍَّ ـُ ًِْدي  قا َب ًُ  افََّْٚس، َٓ َتْرِج
ِٝ اْشَتِْْه

ْؿ ِرَؿَٚب  ُُ ُو ًْ ُب َب ًْضٍ َيَْضِ ـِ اًمـٌَِّلِّ  شَب ٌَّوٍس، قَم ـُ قَم َرَواُه َأسُمق سَمْؽَرَة، َواسْم

. 

  (: 574 /3) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـِ َزْيٍد،  ِد سْم ـُ حُمَؿَّ َكو قَموِصُؿ سْم ـُ َهوُروَن، َأظْمؼَمَ صَمـَو َيِزيُد سْم ـُ اعمَُثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ
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ـِ  ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ قُمَؿَر قَم سمِِؿـًك:  ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَِّلُّ اسْم

َؾِ٘نَّ َهَذا َيْقٌم َحَراٌم، »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، وَمَؼوَل:  هلل، ىَموًُمقا: اشَأَتْدُروَن َأيُّ َيْقٍم َهَذا؟»

ٍد َهَذا؟ َِ ٌد َحَراٌم،»َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، ىَموَل:  هلل، ىَموًُمقا اشَأَؾَتْدُروَن َأيُّ َب َِ َأَؾَتْدُروَن َأيُّ  َب

ٍر َهَذا؟ ْٓ ٌر َحَراٌم، َؿَٚل: َؾِ٘نَّ ا»َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، ىَموَل:  هلل، ىَموًُمقا: اشَص ْٓ َم  هللَص َحرَّ

ْؿ َهَذا، يِف  ـُ ِر ْٓ ْؿ َهَذا، يِف َص ُُ ِٜ َيْقِم ُحْرَم ـَ ْؿ  ُُ ْؿ، َوَأْظَراَض ُُ ْؿ، َوَأْمَقاَف ـُ ْؿ ِدَمَٚء ُُ ْٔ َِ َظ

ْؿ هَ  ـُ ِد َِ   .شَذاَب

ـِ قُمَؿَر  ـْ اسْم ِِن َكوومٌِع، قَم ـُ اًمَغوِز: َأظْمؼَمَ ِلُّ َوىَموَل ِهَشوُم سْم ، َوىَمَػ اًمـٌَّ

  :َذا، َوىَموَل ٍَّ ِِبَ تِل طَم ِي اًمَّ َهَذا »َيْقَم اًمـَّْحِر سَملْمَ اجلََؿَراِت ذِم احلَجَّ

َزِ  ـْ ِّٟ إَ ِلُّ  شَيْقُم اَْل ْد فِٓا»َيُؼقُل:  وَمَطِػَؼ اًمـٌَّ َٓ َع  شؿَّ اْص َوَودَّ

ُي اًمَقَداعِ   .اًمـَّوَس، وَمَؼوًُمقا: َهِذِه طَمجَّ

  (: 201 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌِْد ا ـْ قَم صَمـَو إقَْمَؿُش، قَم صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ ـُ طَمْػٍص، طَمدَّ صَمـَو قُمَؿُر سْم ـْ  هللطَمدَّ َة، قَم ـِ ُمرَّ سْم

ٌِْد ا ـْ قَم وٍق، قَم َٓ َُيِؾُّ َدُم اْمِرٍئ »:  هللَرؾُمقُل ا ، ىَموَل: ىَموَل هللَمْنُ

َّٓ ا ُد َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ ِس، هللَوَأِّنِّ َرُشقُل ا هللُمْسٍِِؿ، َيْن ٍْ ُس بِٚفَّْ ٍْ َّٓ بِِْ٘حَدى َثََلٍث: افَّْ ، إِ

اِِّن،  ُٛ افزَّ ِّٔ ِٜ  فديْف وادٍٚرقَوافثَّ َِْجاَمَظ  .شافتَِّٚرُك فِ

 (.1/3101احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 .قمـ قمثامن سمـ قمػون  شاًمصحقح»وضموء ظمورج 

  (: 187 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـِ  ـْ قَمْؿِرو سْم ـْ َأِِّب َواِئٍؾ، قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم صَمـَو ضَمِريٌر، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ٌُْد ا طْمٌِقَؾ، ىَموَل: ىَموَل قَم ْكِى َأيْمؼَمُ قِمـَْد اهللَرؾُمقَل ا : ىَموَل َرضُمٌؾ: َيوهللُذَ ؟ هلل، َأيُّ اًمذَّ
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َََؽ  هللَأْن َتْدُظَق »ىَموَل:  َِ ا َوُهَق َخ ؟ ىَموَل:  شِٕدًّ َٜ »ىَموَل: صُمؿَّ َأيٌّ َٔ ُتَؾ َوَفَدَك َخْن َْ ُثؿَّ َأْن َت

َؽ  ًَ َؿ َم ًَ ؟ ىَموَل:  شَأْن َيْى ِٜ َجٚرِ »ىَموَل: صُمؿَّ َأيٌّ َِ   هللوَمَلْكَزَل ا شكَ ُثؿَّ َأْن ُتَزاِِّنَ بَِحِِٔ

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰشَمْصِديَؼَفو: 
 .أَييَ  []اًمػرىمون ِّ مي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

 (.3/93احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

  (: 187 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـِ  ـِ قَمْؿِرو سْم ـُ ؾَمِعقِد سْم صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم ، طَمدَّ صَمـَو قَمكِمٌّ ـْ َأسمِقِف،  طَمدَّ ـِ اًمَعوِص، قَم ؾَمِعقِد سْم

ـِ قُمَؿَر  ـِ اسْم ـْ َيَزاَل »:  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اقَم َف

ْٛ َدًمٚ َحَراًمٚ ـْ ِديِِْف، َمٚ ََلْ ُيِه ٍٜ ِم ـُ يِف ُؾْسَح ِم ْٗ  .شادُ

  (: 187 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـُ َيْعُؼقَب، صَمـِل َأمْحَُد سْم ـْ  طَمدَّ ُث، قَم ًُ َأِِّب، حُيَدِّ ـُ ؾَمِعقٍد، ؾَمِؿْع صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم طَمدَّ

ٌِْد ا ـِ قُمَؿَر، ىَموَل:  هللقَم ٚ، »سْم َٓ َسُف ؾِٔ ٍْ َٕ ـْ َأْوَؿَع  ـْ َوَرَضِٚت إُُمقِر، افَّتِل َٓ ََمَْرَج دَِ إِنَّ ِم

فِ  ِِّ ْرِ ِح ٌَ ِم اَْلَراِم بِ َؽ افدَّ ٍْ  .شَش

  (: 187 /12) تعاىل هللا زمحُ اإلماو البدازٖقال 

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ٌِْد ا هللطَمدَّ ـْ قَم ـْ َأِِّب َواِئٍؾ، قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم ـُ ُمقؾَمك، قَم ، ىَموَل: ىَموَل هللسْم

ِلُّ  َمٚءِ »: اًمـٌَّ َٙ َبْغَ افَِّْٚس يِف افدِّ َْ ُل َمٚ ُي  .شَأوَّ

 (.1/3104أظمرضمف مًؾؿ )

  (: 187 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ٌَْداُن، طَمدَّ صَمـَو قَم ـُ هللطَمدَّ صَمـَو قَمَطوُء سْم ، طَمدَّ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ صَمـَو ُيقُكُس، قَم ، طَمدَّ
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ٌَْقَد ا ، طَمؾِقَػ سَمـِل  هللَيِزيَد، َأنَّ قُم ـَ قَمْؿٍرو اًمؽِـِْديَّ صَمُف: َأنَّ اعمِْؼَداَد سْم ، طَمدَّ ـَ قَمِديٍّ سْم

صَمُف، وَ  ِلِّ ُزْهَرَة، طَمدَّ ُف ىَموَل: َيو َرؾُمقَل يَموَن ؿَمِفَد سَمْدًرا َمَع اًمـٌَّ ، َأكَّ

ْقِػ وَمَؼَطَعَفو، صُمؿَّ ََٓذ ِمـِّل سمَِشَجَرٍة، هللا ًَّ َب َيِدي سمِوًم ًُ يَموومًِرا وَموىْمَتَتْؾـَو، وَمَيَ ، إِِنِّ ًَمِؼق

 ًُ َٓ »:  هلل، آىْمُتُؾُف سَمْعَد َأْن ىَموهَلَو؟ ىَموَل َرؾُمقُل اهللَوىَموَل: َأؾْمَؾْؿ

ِْفُ  ُت َْ ، صُمؿَّ ىَموَل َذًمَِؽ سَمْعَد َمو ىَمَطَعَفو، هللىَموَل: َيو َرؾُمقَل ا شَت ُف ـَمَرَح إِطْمَدى َيَديَّ ، وَمنِكَّ

ِْْزَفتِِف َؿْبَؾ »آىْمُتُؾُف؟ ىَموَل:  َّ َٝ بِ ْٕ ُف، َوَأ َِ ُت َْ ِْْزَفتَِؽ َؿْبَؾ َأْن َت َّ ُف بِ َّٕ َتُف َؾِ٘ ِْ ُف، َؾِْ٘ن َؿَت ِْ ُت َْ َأْن  َٓ َت

َتُف افَّتِل َؿَٚل  َّ
ِِ ـَ قَل  َُ  .شَي

ِلُّ  ٌَّوٍس، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ ـِ قَم ـْ اسْم ـْ ؾَمِعقٍد، قَم ـُ َأِِّب قَمْؿَرَة، قَم َوىَموَل طَمٌِقُى سْم

  :ٍٚر، »ًمِْؾِؿْؼَداِد ٍَّ ـُ ُف َمَع َؿْقٍم  َٕ ل إِياَم ٍِ ـٌ َُيْ ِم ْٗ َٚن َرُجٌؾ ُم ـَ إَِذا 

تَ  ِْ َت ََ ُف َؾ َٕ َر إِياَم َٓ َْٖط ـْ َؿْبُؾ َؾ َٜ ِم َُّ َّ ََٕؽ بِ ل إِياَم ٍِ َٝ َُّتْ ْٕ َٝ َأ ْْ ـُ َذفَِؽ  َُ  .شُف؟ َؾ

  (: 191 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌِْد ا ـْ قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم صَمـَو ىَمٌِقَصُي، طَمدَّ وٍق،  هللطَمدَّ ـْ َمْنُ َة، قَم ـِ ُمرَّ سْم

ٌِْد ا ـْ قَم ـِ اًم هللقَم ِلِّ ، قَم َٚن »، ىَموَل: ـٌَّ ـَ  َّٓ ٌس إِ ٍْ َٕ َتُؾ  َْ َٓ ُت

ٚ َٓ ٌؾ ِمْْ ٍْ ِل ـِ ـِ آَدَم إَوَّ  .شَظَذ اْب

 (.1/3101احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

  (: 191 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

صَمـَ  ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـِ طَمدَّ ـْ ومَِراٍس، قَم ٌَُي، قَم و ؿُمْع

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم ْعٌِلِّ ِلِّ  هللاًمشَّ ـِ اًمـٌَّ ـِ قَمْؿٍرو، قَم َبٚئُِر: »، ىَموَل: سْم َُ اف

اُك بِٚ ، هللاإِلْذَ ـِ َُقُق افَقافَِدْي قُس  -ْو َؿَٚل: أَ  -، َوُظ ُّ ٌَ ُغ اف ِّ
َٔ ٌَيُ  شاف َوىَموَل  ،ؿَمؽَّ ؿُمْع

ٌَُي، ىَموَل  صَمـَو ؿُمْع اُك بِٚ»: ُمَعوٌذ، طَمدَّ َبٚئُِر: اإِلْذَ َُ قُق هللاف َُ قُس، َوُظ ُّ ٌَ ُغ اف ِّ
َٔ ، َواف
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، َأْو َؿَٚل: َوَؿْتُؾ  ـِ ٍْسِ افَقافَِدْي  .شافَّْ

  (: 191 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌَُي، طَم  صَمـَو ؿُمْع َؿِد، طَمدَّ ٌُْد اًمصَّ صَمـَو قَم ـُ َمـُْصقٍر، طَمدَّ صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم ٌَْقُد اطَمدَّ صَمـَو قُم  هللدَّ

ـَ َموًمٍِؽ  ـُ َأِِّب سَمْؽٍر، ؾَمِؿَع َأَكَس سْم ِلِّ سْم ـِ اًمـٌَّ ، ىَموَل: ، قَم

َبٚئِرُ » َُ  .ش...اف

صَمـَو قَمْؿٌرو ِلِّ وطَمدَّ ـِ اًمـٌَّ ـِ َموًمٍِؽ، قَم ـْ َأَكِس سْم ـِ َأِِّب سَمْؽٍر، قَم ـْ اسْم ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ، طَمدَّ

 :َبٚئِرِ »، ىَموَل َُ َزُ اف ـْ اُك بَِٚأ َُقُق هلل: اإِلْذَ ِس، َوُظ ٍْ ، َوَؿْتُؾ افَّْ

وِر،  ، َوَؿْقُل افزُّ ـِ وِر  َأوْ  -افَقافَِدْي َٚدُة افزُّ َٓ  .ش-َؿَٚل: َوَص

  (: 191 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

، طَمدَّ  صَمـَو طُمَصلْمٌ صَمـَو ُهَشْقٌؿ، طَمدَّ ـُ ُزَراَرَة، طَمدَّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم ٌَْقوَن، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو َأسُمق فَم

ـِ طَموِرصَمَي  ـَ َزْيِد سْم ًُ ُأؾَموَمَي سْم ُث ىَموَل: سَمَعَثـَو َرؾُمقُل اؾَمِؿْع  هلل، حُيَدِّ

  :ٌَّْحـَو اًمَؼْقَم وَمَفَزْمـَوُهْؿ، ىَموَل ـْ ضُمَفْقـََي، ىَموَل: وَمَص إِمَم احلَُرىَمِي ِم

ـَ إَْكَصوِر َرضُماًل  ًُ َأَكو َوَرضُمٌؾ ِم ْؼ َّٓ اَوحَلِ ، هلل ِمـُْفْؿ، ىَموَل: وَمَؾامَّ هَمِشقـَوُه ىَموَل: َٓ إًَِمَف إِ

ل طَمتَّك ىَمَتْؾُتُف، ىَموَل: وَمَؾامَّ ىَمِدْمـَو سَمَؾَغ َذًمَِؽ  ، وَمَطَعـُْتُف سمُِرحْمِ ىَموَل: وَمَؽػَّ قَمـُْف إَْكَصوِريُّ

ِلَّ  َتُف بَ »، ىَموَل: وَمَؼوَل زِم: اًمـٌَّ ِْ ، َأَؿَت ُٜ َّٓ َيٚ ُأَشَٚم َد َمٚ َؿَٚل َٓ إَِفَف إِ ًْ

: َيو َرؾُمقَل ا شهللا ًُ ًذا، ىَموَل: هللىَموَل: ىُمْؾ اَم يَموَن ُمَتَعقِّ َّٓ »، إِكَّ َد َمٚ َؿَٚل َٓ إَِفَف إِ ًْ َتُف َب ِْ َأَؿَت

ٌْ  شهللا ًُ ىَم ـْ َأؾْمَؾْؿ ًُ َأِنِّ مَلْ َأيُم ، طَمتَّك مَتَـَّْق ُرَهو قَمكَمَّ  .َؾ َذًمَِؽ اًمَقْقمِ ىَموَل: وَماَم َزاَل ُيَؽرِّ

  (: 192 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ  هللطَمدَّ ، قَم ـْ َأِِّب اخلػَْمِ صَمـَو َيِزيُد، قَم ، طَمدَّ ٌُ ْق صَمـَو اًمؾَّ ـُ ُيقؾُمَػ، طَمدَّ سْم

 ًِ وِم ـِ اًمصَّ ٌَوَدَة سْم ـْ قُم ، قَم ـَوسمِِحلِّ َبٚ»، ىَموَل: اًمصُّ ََ ـَ افُّْ قا إِِّنِّ ِم ًُ ـَ َبَٚي ِء افَِّذي
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َك بِٚ،  هللَرُشقَل ا ْؼِ ُٕ َُْٚه َظَذ َأْن َٓ  ًْ َق، َوَٓ  هللَبَٚي َْٕسِ ًْٔئٚ، َوَٓ  َص

َم ا َس افَّتِل َحرَّ ٍْ ُتَؾ افَّْ َْ َٕ ، َوَٓ  ْزِِّنَ َْٚ َذفَِؽ، هللَٕ ِْ ًَ ِٜ إِْن َؾ َّْ ، بِٚجْلَ ًِِْصَ َٕ ، َوَٓ  َٛ ِٓ َْْت َٕ ، َوَٓ 

َٚن َؿَوُٚء َذفَِؽ إَِػ ا َؾِْ٘ن َؽِنَْٔٚ ـَ ًْٔئٚ،  ـْ َذفَِؽ َص  .شهللِم

 (.1/3111احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

  (: 192 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َكوومٍِع، قَم صَمـَو ضُمَقْيِرَيُي، قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم ـِ قُمَؿَر،  هللطَمدَّ سْم

 ِِّل ـِ اًمـٌَّ َْٔس ِمَّْٚ»، ىَموَل: ، قَم َِ ََلَح َؾ َْْٔٚ افسِّ َِ ـْ َُحََؾ َظ  شَم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ  .َرَواُه َأسُمق ُمقؾَمك، قَم

( مـ طمديٌ اسمـ قمؿر، ومـ طمديٌ 99 - 3/98احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 ؾمؾؿي سمـ إيمقع، ومـ طمديٌ أِّب مقؾمك وأِّب هريرة.

  (: 192 /12) ىلتعا هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـِ  صَمـَو َأيُّقُب، َوُيقُكُس، قَم ـُ َزْيٍد، طَمدَّ صَمـَو مَحَّوُد سْم ٌَوَرِك، طَمدَّ ـُ اعمُ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم طَمدَّ

ضُمَؾ، وَمَؾِؼَقـِل َأسُمق سَمْؽَرَة،  َْكٍُمَ َهَذا اًمرَّ ِٕ  ًُ ٌْ ـِ ىَمْقٍس، ىَموَل: َذَه ـِ إطَْمـَِػ سْم ، قَم ـِ ًَ احلَ

ًُ َرؾُمقَل اوَمَؼوَل: َأيْ  ضُمَؾ، ىَموَل: اْرضِمْع، وَمنِِنِّ ؾَمِؿْع : َأْكٍُمُ َهَذا اًمرَّ ًُ  هللـَ شُمِريُد؟ ىُمْؾ

  :ُتقُل يِف افَّْٚرِ »َيُؼقُل َْ ٚتُِؾ َوادَ ََ اَم َؾٚف ِٓ ْٔ ٍَ ْٔ ََك ادُْسِاَِمِن بَِس  شإَِذا افَت

: َيو َرؾُمقَل ا ًُ َٚن َحِريًهٚ َظَذ َؿْتِؾ »؟ ىَموَل: ، َهَذا اًمَؼوشمُِؾ، وَماَم سَموُل اعمَْؼُتقلِ هللىُمْؾ ـَ ُف  َّٕ إِ

 .شَصِٚحبِفِ 

 (.4/1131احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

  (: 210 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌِْد ا ـْ قَم َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ ـُ  هللطَمدَّ صَمـَو َكوومُِع سْم ، طَمدَّ لْمٍ ًَ ـِ َأِِّب طُم سْم



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  394

 

، ٌَػْمٍ ِلَّ  ضُم ٌَّوٍس َأنَّ اًمـٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم ٌَُض افَِّْٚس إَِػ ا»، ىَموَل: قَم  هللَأْب

ُٛ َدِم اْمِرٍئ بِ 
، َوُمىَِِّ ِٜ

َّٔ
َٜ اجَلِٚهِِ ِِْحٌد يِف اَْلَرِم، َوُمْبَتٍغ يِف اإِلْشََلِم ُشَّْ : ُم ٌٜ ْرِ َحؼٍّ َثََلَث ٌَ

ِريَؼ َدَمفُ  َٓ ُٔ
 .شفِ

  (: 259 /12) عاىلت هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـْ  صَمـَو ُُمَوِهٌد، قَم ، طَمدَّ ـُ ًَ صَمـَو احلَ ٌُْد اًمَقاطِمِد، طَمدَّ صَمـَو قَم ـُ طَمْػٍص، طَمدَّ صَمـَو ىَمْقُس سْم طَمدَّ

ٌِْد ا ِلِّ  هللقَم ـِ اًمـٌَّ ـِ قَمْؿٍرو، قَم َٚهًدا ََلْ »، ىَموَل: سْم ًَ ًسٚ ُم ٍْ َٕ ـْ َؿَتَؾ  َم

 َٓ ، َوإِنَّ ِرَُي ِٜ
َٜ اجَلَّْ ًَِغ َظًٚمَٚيِرْح َرائَِح ـْ َمِسَرِة َأْرَب ُٔقَجُد ِم  .شٚ َف

  (: 275 /12) تعاىل هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌَْقُد  ِِن قُم ـِ ؿِمَفوٍب، َأظْمؼَمَ ـِ اسْم ـْ قُمَؼْقٍؾ، قَم ، قَم ٌُ ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ سُمَؽػْمٍ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

ٌِْد ا هللا ـُ قَم ٌََي، َأنَّ َأسمَ  هللسْم ـِ قُمْت ِلُّ سْم َ اًمـٌَّ  و ُهَرْيَرَة، ىَموَل: عمََّو شُمُقذمِّ
ـَ اًمَعَرِب، ىَموَل قُمَؿُر: َيو َأسَمو سَمْؽٍر، يَمْقَػ شُمَؼوشمُِؾ  ـْ يَمَػَر ِم َواؾْمُتْخؾَِػ َأسُمق سَمْؽٍر، َويَمَػَر َم

ُأِمْرُت َأْن ُأَؿٚتَِؾ افََّْٚس َحتَّك »:  هللاًمـَّوَس، َوىَمْد ىَموَل َرؾُمقُل ا

َُقُفقا:  َّٓ اَي َّٓ اهللَٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل: َٓ إَِفَف إِ َّ َّٓ هلل، َؾ َسُف إِ ٍْ َٕ ْد َظَهَؿ ِمِّْل َمَٚفُف َو ََ ، َؾ

 َِّ  .شهللِف، َوِحَسُٚبُف َظَذ ابَِح

 ( مـ طمديٌ أِّب هريرة وضموسمر واسمـ قمؿر.3/41احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

  (: 1986 /4) اإلماو مطلهقال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد،  هللطَمدَّ ـَ ىَمْقٍس، قَم صَمـَو َداُوُد َيْعـِل اسْم ـِ ىَمْعـٍَى، طَمدَّ َؾَؿَي سْم ًْ ـُ َم سْم

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ـِ يُمَرْيٍز، قَم َٓ »:  هللَمْقمَم قَموِمِر سْم

 َٓ َٓ َتَداَبُروا، َو َٓ َتَبَٚؽُوقا، َو َٓ َتََْٚجُنقا، َو َٚشُدوا، َو ِْٔع  ََتَ ْؿ َظَذ َب ُُ ُو ًْ َيبِْع َب

ُٕقا ِظَبَٚد ا ق ـُ ًٍْض، َو ُرُه  هللَب َِ
َٓ َُيْ ُذُفُف، َو َٓ ََيْ ُف َو ُّ

َٓ َيْيِِ ٚ ادُْْسُِِؿ َأُخق ادُْْسِِِؿ،  ًٕ إِْخَقا
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ََْقى َهُٚهَْٚ اٍت  شافتَّ ِّ َأْن َُيْ »َوُيِشػُم إمَِم َصْدِرِه صَماَلَث َمرَّ ـَ افؼَّ ِٛ اْمِرٍئ ِم َر بَِحْس َِ

ؾُّ ادُْْسِِِؿ َظَذ ادُْْسِِِؿ َحَراٌم، َدُمُف، َوَمُٚفُف، َوِظْرُضفُ  ـُ  .شَأَخُٚه ادُْْسَِِؿ، 

  (: 53 /1) هللاإلماو مطله زمحُ اقال 

 ، صَمـَو َمْرَواُن َيْعـَِقوِن اًْمَػَزاِريَّ : طَمدَّ َٓ ـُ َأِِّب قُمَؿَر، ىَمو ـُ ؾَمِعقٍد، َواسْم صَمـَو ؾُمَقْيُد سْم ـْ طَمدَّ قَم

ًُ َرؾُمقَل ا ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـْ َؿَٚل: »، َيُؼقُل  هللَأِِّب َموًمٍِؽ، قَم َم

َّٓ ا ـْ ُدوِن اهللَٓ إَِفَف إِ َبُد َم ًْ َر باَِم ُي ٍَ ـَ  .شهللَدُمُف، َوِحَسُٚبُف َظَذ ا، َحُرَم َمُٚفُف، وَ هلل، َو

  (: 124 /1) هللاإلماو مطله زمحُ اقال 

صَمـ ـُ َأسمُ  وطَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـَ خَمَْؾٍد، طَمدَّ صَمـَو ظَموًمٌِد َيْعـِل اسْم ، طَمدَّ
ِ
ـُ اًْمَعاَلء ُد سْم ق يُمَرْيٍى حُمَؿَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ضَموَء َرضُمٌؾ إِمَم  ـْ َأسمِقِف، قَم ، قَم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم  سْم
ِ
ـِ اًْمَعاَلء ضَمْعَػٍر، قَم

ًَ إِْن ضَموَء َرضُمٌؾ ُيِريُد هللا ، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل  هللَرؾُمقِل ا ، َأَرَأْي

ىِِف َمَٚفَؽ »َأظْمَذ َموزِم؟ ىَموَل:  ًْ ًَ إِْن ىَموشَمَؾـِل؟ ىَموَل:  شَؾََل ُت فُ »ىَموَل: َأَرَأْي ِْ ىَموَل:  شَؿٚتِ

ًَ إِْن ىَمَتَؾـِل؟ ىَموَل:  ٌٔد »َأَرَأْي ِٓ َٝ َص ْٕ َٖ ًَ إِْن ىَمَتْؾُتُف؟ ىَموَل: شَؾ  .ش افَّْٚرِ ُهَق يِف »، ىَموَل: َأَرَأْي
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  (: 30 /1) هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـْ  ـْ َأسمِقِف، قَم ، قَم ـِ حَيَْقك اعمَوِزِِنِّ ـْ قَمْؿِرو سْم صَمـِل َموًمٌِؽ، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، ىَموَل: طَمدَّ طَمدَّ

ِلِّ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ  ـِ اًمـٌَّ َيْدُخُؾ َأْهُؾ »: ىَموَل  ، قَم

، َوَأْهُؾ افَِّْٚر افَّْٚرَ  َٜ ِٜ اجَلَّْ
َٚن يِف »شَمَعومَم:  هلل، صُمؿَّ َيُؼقُل اشاجَلَّْ ـَ ـْ  ـَ افَِّْٚر َم َأْخِرُجقا ِم

ْقَن يِف َْنَ  ََ ِْ ُٔ وا، َؾ ٚ َؿِد اْشَقدُّ َٓ ُْٔخَرُجقَن ِمْْ ـْ إِياَمٍن. َؾ ـْ َخْرَدٍل ِم ٍٜ ِم
ُٚل َحبَّ ََ بِِف ِمْث ِْ ِر َؿ

َِٔٚة  َٔٚ، َأِو اَْل َٚ  -َصؽَّ َمٚفٌِؽ  -اَْل ِْٔؾ، َأََلْ َتَر َأْنَّ ِٛ افسَّ ُٜ يِف َجِٕٚ ُٝ اِْلبَّ اَم َتُْْب ـَ َْْٔبُُتقَن  َؾ

 ًٜ َتِقَي ِْ َراَء ُم ٍْ ُرُج َص  .شََّتْ

 (.3/371وأظمرضمف مًؾؿ )

  (: 246 /1) هللزمحُ ا البدازٖقال 

صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، ىَموَل: َأظْم  ـُ طَمدَّ ِِن ؾَمِعقُد سْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم ؼَمَ

و: َأنَّ اًمـَّوَس ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل  مُهَ ، َأنَّ َأسَمو ُهَرْيَرَة، َأظْمؼَمَ ْقثِلُّ ـُ َيِزيَد اًمؾَّ قِِّى، َوقَمَطوُء سْم ًَ اعمُ

ـَو َيْقَم اًمِؼَقوَمِي؟ ىَموَل:  هللا َ »َهْؾ َكَرى َرسمَّ ُف َهْؾ ُِت َٕ َْٔس ُدو َٜ افَبْدِر َف َِ ْٔ ِر َف َّ ََ ُٚروَن يِف اف

َْٔس ُدوَْنَٚ »، ىَموَل: هللىَموًُمقا: َٓ َيو َرؾُمقَل ا شَشَحٌٚب  ِس َف ّْ ْؾ ُِتَُٚروَن يِف افنَّ َٓ َؾ

َٔ »ىَموًُمقا: َٓ، ىَموَل:  شَشَحٌٚب  ، َؾ ِٜ ََٔٚم
َِ َذفَِؽ، ُُيَْؼُ افَُّْٚس َيْقَم اف ـَ ُف  َٕ ْؿ َتَرْو ُُ َّٕ َُقُل: َؾِ٘

ؿْ  ُٓ َر، َوِمْْ َّ ََ ـْ َيتَّبُِع اف ْؿ َم ُٓ َس، َوِمْْ ّْ ـْ َيتَّبُِع افنَّ ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ َٔتَّبِْع، َؾ ِْ ًْٔئٚ َؾ ُبُد َص ًْ َٚن َي ـَ ـْ   َم

ُؿ ا ِٓ ْٖتِٔ َٔ َُقَهٚ، َؾ ٚ ُمَْٚؾِ َٓ ُٜ ؾِٔ ََك َهِذِه إُمَّ ، َوَتْب َٝ ـْ َيتَّبُِع افىََّقاِؽٔ ُُ  هللَم ٚ َربُّ َٕ َُقُل: َأ َٔ ْؿ، َؾ

ُؿ ا ِٓ َْٖٔتِٔ َْٚ َظَرْؾَُْٚه، َؾ َْٚ، َؾَِ٘ذا َجَٚء َربُّ ََْٔٚ َربُّ
ْٖتِ َْٚ َحتَّك َي ُٕ ٚ َُ َُقُفقَن َهَذا َم َٔ ٚ  هللَؾ َٕ َُقُل: َأ َٔ َؾ

قُن  ـُ َٖ ََّْؿ، َؾ َٓ َراَِّنْ َج ْٓ اُط َبْغَ َط َ ُب افكِّ َُْٔضَ َْٔدُظقُهْؿ َؾ َْٚ، َؾ َٝ َربُّ ْٕ َُقُفقَن: َأ َٔ ْؿ، َؾ ُُ َربُّ

ُشِؾ َأوَّ  ََلُم افرُّ ـَ ُشُؾ، َو َّٓ افرُّ ُؿ َيْقَمئٍِذ َأَحٌد إِ َِّ َُ تِِف، َوَٓ َيَت مَّ
ُٖ ُشِؾ بِ ـَ افرُّ ـْ ََيُقُز ِم َل َم
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َداِن، َهْؾ فَِٓيْقَمئٍِذ: ا ًْ ُٛ ِمْثُؾ َصْقِك افسَّ ََلفِٔ ـَ ََّْؿ  َٓ ِِّْؿ، َويِف َج ْؿ َش ِِّ َرَأْيُتْؿ َصْقَك ؿَّ َش

َداِن؟ ًْ ُؿ َؿْدَر »ا: َكَعْؿ، ىَموَل: ىَموًُمق شافسَّ َِ ًْ ُف َٓ َي َّٕ َداِن َؽْرَ َأ ًْ َٚ ِمْثُؾ َصْقِك افسَّ َؾِْ٘نَّ

َّٓ ا ٚ إِ َٓ
ِّ ْرَدُل هللِظَي ـْ َُيَ ْؿ َم ُٓ ِِِف، َوِمْْ َّ ًَ ـْ ُيقَبُؼ بِ ْؿ َم ُٓ ْْ

ِّ ْؿ، َؾ َْٖظاَمِْلِ َىُػ افََّْٚس بِ ، ََّتْ

ـْ َأْهِؾ افَِّْٚر، َأَمَر ارَ  هللُثؿَّ َيُْْجق، َحتَّك إَِذا َأَراَد ا ـْ َأَراَد ِم َٜ َم : َأْن َُيِْرُجقا  هللُْحَ َٜ َُ ادَََلئِ

ُبُد ا ًْ َٚن َي ـَ ـْ  َم اهللَم ُجقِد، َوَحرَّ ِرُؾقَْنُْؿ بِآَثِٚر افسُّ ًْ ُْٔخِرُجقَْنُْؿ َوَي َظَذ افَِّْٚر َأْن  هلل، َؾ

ـَ افَّْٚ َْٔخُرُجقَن ِم ُجقِد، َؾ َؾ َأَثَر افسُّ ـُ ْٖ ُجقِد، َت َّٓ َأَثَر افسُّ ُف افَُّْٚر إِ ُِ ـُ ْٖ ـِ آَدَم َت ؾُّ اْب ُُ ِر، َؾ

 ُٜ ُٝ اِْلبَّ اَم َتُْْب ـَ َْْٔبُُتقَن  َِٔٚة، َؾ ْؿ َمُٚء اَْل ِٓ ْٔ َِ ُّٛ َظ َُٔه ـَ افَِّْٚر، َؿْد اْمَتَحُنقا َؾ َْٔخُرُجقَن ِم َؾ

ُرُغ ا ٍْ ِْٔؾ، ُثؿَّ َي َوِٚء َبْغَ  هلليِف َُحِِٔؾ افسَّ ََ ـَ اف ِٜ َوافَِّْٚر  ِم
ََك َرُجٌؾ َبْغَ اجَلَّْ َبِٚد َوَيْب ًِ اف

ْف  َُقُل: َيٚ َربِّ اْسِ َٔ ِف ِؿَبَؾ افَِّْٚر، َؾ ِٓ بٌِؾ بَِقْج َْ َٜ ُم ًٓ اجَلَّْ َوُهَق آِخُر َأْهِؾ افَِّْٚر ُدُخق

َُقُل: هَ  َٔ ُٚؤَهٚ، َؾ ـَ ٚ َوَأْحَرَؿِْل َذ َٓ ـِ افَِّْٚر، َؿْد َؿَنَبِْل ِرُُي ل َظ ِٓ ًَِؾ َوْج َٝ إِْن ُؾ ْٔ ْؾ َظَس

ًْىِل ا ُٔ تَِؽ، َؾ َُقُل: َٓ َوِظزَّ َٔ ََٖل َؽْرَ َذفَِؽ؟ َؾ ٍد  هللَذفَِؽ بَِؽ َأْن َتْس ْٓ ـْ َظ َمٚ َيَنُٚء ِم

ُف ا َْٔكِ َٝ  هللَوِمَٔثٍٚق، َؾ َُ ٚ َش َٓ َجَت ، َرَأى ََبْ ِٜ
ـِ افَِّْٚر، َؾَِ٘ذا َأْؿَبَؾ بِِف َظَذ اجَلَّْ ُف َظ َٓ َوْج

َُقُل ا هللَء اَمٚ َصٚ َٔ ، َؾ ِٜ
ْمِْل ِظَْْد َبِٚب اجَلَّْ ، ُثؿَّ َؿَٚل: َيٚ َربِّ َؿدِّ َٝ ُُ َْٔس  هللَأْن َيْس َفُف: َأَف

قُل: َيٚ َربِّ َٓ  َُ َٔ ؟ َؾ َٝ َْٖف َٝ َش ْْ ـُ ََٖل َؽْرَ افَِّذي  قَد َوادَِٔثَٚق، َأْن َٓ َتْس ُٓ ًُ َٝ اف ْٔ َؿْد َأْظَى

 َٔ َؽ، َؾ َِ ِْ ََك َخ قُن َأْص ـُ ُه؟ َأ ََٖل َؽْرَ َٝ َذفَِؽ َأْن َٓ َتْس َٝ إِْن ُأْظىِٔ ْٔ قُل: َؾاَم َظَس َُ

ٍد َوِمَٔثٍٚق،  ْٓ ـْ َظ ُف َمٚ َصَٚء ِم ًْىِل َربَّ ُٔ َُٖل َؽْرَ َذفَِؽ، َؾ تَِؽ، َٓ َأْش َُقُل: َٓ َوِظزَّ َٔ َؾ

ٚ، َؾَرَأى َزْهرَ  َغ َبََٚبَ َِ ، َؾَِ٘ذا َب ِٜ
ُمُف إَِػ َبِٚب اجَلَّْ دِّ ََ ُٔ وِر، َؾ ُ ِة َوافسُّ ـَ افََّْْضَ ٚ ِم َٓ ٚ، َوَمٚ ؾِٔ َُتَ

ُٝ َمٚ َصَٚء ا ُُ َْٔس َُقُل ا هللَؾ َٔ ، َؾ َٜ ِْل اجَلَّْ ِْ َُقُل: َيٚ َربِّ َأْدِخ َٔ ، َؾ َٝ ُُ َؽ َيٚ هللَأْن َيْس : َوُْيَ

قَد َوادَِٔثَٚق، َأْن َٓ َتْس  ُٓ ًُ َٝ اف ْٔ َْٔس َؿْد َأْظَى ـَ آَدَم، َمٚ َأْؽَدَرَك، َأَف ََٖل َؽْرَ افَِّذي اْب

َْٔوَحُؽ ا َؽ، َؾ َِ ِْ ََك َخ ِْل َأْص ِْ ًَ َُقُل: َيٚ َربِّ َٓ ََتْ َٔ ؟ َؾ َٝ ِمُْْف، ُثؿَّ   هللُأْظىِٔ

َُّٔتُف، َؿَٚل ا
َىَع ُأْمِْ ََ ْٕ َّْك َحتَّك إَِذا ا َّ ََٔت ، َؾ َـّ َ قُل: َِت َُ َٔ ، َؾ ِٜ

َْٖذُن َفُف يِف ُدُخقِل اجَلَّْ :  هللَي
َذ  ـَ َذا َو ـَ ـْ  ، َؿَٚل اِم ْٝ بِِف إََمِِّٚنُّ َٓ َت ْٕ ُف، َحتَّك إَِذا ا ُرُه َربُّ ِـّ َٚػ  هللا، َأْؿَبَؾ ُيَذ ًَ : َفَؽ َذفَِؽ َت
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فُ  ًَ ُف َم ُِ   .شَوِمْث

َِِّب ُهَرْيَرَة  ِٕ  هلل: إِنَّ َرؾُمقَل اىَموَل َأسُمق ؾَمِعقٍد اخلُْدِريُّ 

  :ُة َأْمَثٚفِ  : َفَؽ هللَؿَٚل ا»ىَموَل ، ىَموَل َأسُمق ُهَرْيَرَة: مَلْ شفِ َذفَِؽ َوَظَؼَ

ـْ َرؾُمقِل ا َّٓ ىَمْقًَمُف:   هللَأطْمَػْظ ِم فُ »إِ ًَ ُف َم ُِ ىَموَل َأسُمق  شَفَؽ َذفَِؽ َوِمْث

ُة َأْمَثٚفِفِ »ؾَمِعقٍد: إِِنِّ ؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل:   .شَذفَِؽ َفَؽ َوَظَؼَ

 (.3/361وأظمرضمف مًؾؿ )

  بع٘ ضلفٔ٘()ط (420 /13) هللزمحُ ا البدازٖقال : 

ـِ  ـْ ؾَمِعقِد سْم ـِ َيِزيَد، قَم ـْ ظَموًمِِد سْم ـُ ؾَمْعٍد، قَم ٌُ سْم ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ سُمَؽػْمٍ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

، ىَموَل: ىُمْؾـَو َيو  ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ وٍر، قَم ًَ ـِ َي  سْم
ِ
ـْ قَمَطوء ـْ َزْيٍد، قَم َأِِّب ِهاَلٍل، قَم

ـَو َيْقَم اًمِؼَقوَمِي؟ ىَموَل: َهْؾ َكَرى  هللَرؾُمقَل ا ِر »َرسمَّ َّ ََ ِس َواف ّْ ِٜ افنَّ َهْؾ ُتَوُٚروَن يِف ُرْؤَي

ْٝ َصْحًقا؟ َٕ ٚ ـَ َّٓ »، ىُمْؾـَو: َٓ، ىَموَل: شإَِذا  ْؿ َيْقَمئٍِذ، إِ ُُ ِٜ َربِّ ْؿ َٓ ُتَوُٚروَن يِف ُرْؤَي ُُ َّٕ َؾِ٘

اَم  ِٓ اَم ُتَوُٚروَن يِف ُرْؤَيتِ قا ُيَْ »صُمؿَّ ىَموَل:  شـَ ُٕ ٚ ـَ ؾُّ َؿْقٍم إَِػ َمٚ  ـُ  ْٛ َْٔذَه
ِٚدي ُمٍَْٚد: فِ

ْؿ، َوَأْصَحُٚب إَْوَثِٚن َمَع َأْوَثِْٚنِْؿ،  ِٓ ِٛ َمَع َصِِٔبِ ِِٔ ُٛ َأْصَحُٚب افهَّ َْٔذَه ُبُدوَن، َؾ ًْ َي

ُبُد ا ًْ َٚن َي ـَ ـْ  ََك َم ْؿ، َحتَّك َيْب ِٓ تِ ٍٜ َمَع آِْلَ ؾِّ آِْلَ ـُ ـْ بَ هللَوَأْصَحُٚب  رٍّ َأْو َؾِٚجٍر، ، ِم

قِد: َمٚ  ُٓ َٔ ِْ ُٚل فِ ََ ُٔ اٌب، َؾ َٚ ََسَ َْٖنَّ ـَ َرُض  ًْ ََّْؿ ُت َٓ َتك بَِج ْٗ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب، ُثؿَّ ُي اٌت ِم َ َوُؽزَّ

ـَ ا ُبُد ُظَزْيَر اْب ًْ َٕ  َّْٚ ـُ ُبُدوَن؟ َؿُٚفقا:  ًْ ُْْتْؿ َت ـْ هللـُ ُُ َذْبُتْؿ، ََلْ َي ـَ ُٚل:  ََ ُٔ ٌٜ َوَٓ  هلل، َؾ  َصِٚحَب

ََّْؿ، ُثؿَّ  َٓ ََٔتَسَٚؿُىقَن يِف َج ُبقا، َؾ ُٚل: اْذَ ََ ُٔ ََْٔٚ، َؾ
َِ ِريُد َأْن َتْس ُٕ َوَفٌد، َؾاَم ُتِريُدوَن؟ َؿُٚفقا: 

ـَ ا ُبُد ادَِسَٔح اْب ًْ َٕ  َّْٚ ـُ َُقُفقَن:  َٔ ُبُدوَن؟ َؾ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ُٚل فََِِّْهَٚرى: َمٚ  ََ ُٚل: هللُي ََ ُٔ ، َؾ

 ُُ َذْبُتْؿ، ََلْ َي ُٚل:  هللـْ ـَ ََ ُٔ ََْٔٚ، َؾ
َِ ِريُد َأْن َتْس ُٕ قُفقَن:  َُ َٔ ، َوَٓ َوَفٌد، َؾاَم ُتِريُدوَن؟ َؾ ٌٜ َصِٚحَب

ُبُد ا ًْ َٚن َي ـَ ـْ  ََك َم ََّْؿ، َحتَّك َيْب َٓ ََٔتَسَٚؿُىقَن يِف َج ُبقا َؾ ُٚل  هللاْذَ ََ ُٔ ـْ َبرٍّ َأْو َؾِٚجٍر، َؾ ِم

 َٛ ْؿ َوَؿْد َذَه ُُ بُِس ْؿ: َمٚ َُيْ ِْٔف  َْلُ ـُ َأْحَقُج ِمَّْٚ إَِف ْح َٕ َُقُفقَن: َؾَٚرْؿَُْٚهْؿ، َو َٔ افَُّْٚس؟ َؾ
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َْْتيُِر رَ  َٕ اَم  َّٕ ُبُدوَن، َوإِ ًْ قا َي ُٕ ٚ ـَ ؾُّ َؿْقٍم باَِم  ـُ َِْحْؼ  َٔ
َْٚ ُمَِْٚدًيٚ ُيَِْٚدي: فِ ًْ

ِّ ٚ َش َّٕ َْٔقَم، َوإِ َْٚ، اف بَّ

ُؿ اجَلبَُّٚر يِف ُصقَرٍة َؽْرِ  ِٓ ْٖتِٔ َٔ ٚ َؿَٚل: َؾ َٕ َُقُل: َأ َٔ ٍة، َؾ َل َمرَّ ٚ َأوَّ َٓ  ُصقَرتِِف افَّتِل َرَأْوُه ؾِٔ

 ٌٜ َُْْٔف آَي ْؿ َوَب ُُ َْْٔ َُقُل: َهْؾ َب َٔ َُٔٚء، َؾ بِ ْٕ َّٓ إَ ُف إِ ُّ ِِّ َُ َْٚ، َؾََل ُي َٝ َربُّ ْٕ َُقُفقَن: َأ َٔ ْؿ، َؾ ُُ  َربُّ

ـْ َشٚؿِ  ِنُػ َظ ُْ َٔ ُٚق، َؾ َُقُفقَن: افسَّ َٔ ُف؟ َؾ َٕ ِرُؾق ًْ ـْ َت ََك َم ، َوَيْب ـٍ ِم ْٗ ؾُّ ُم ـُ َْٔسُجُد َفُف  ِف، َؾ

َٚن َيْسُجُد  ٚ َواِحًدا، ُثؿَّ  هللـَ ًَ ُرُه َضَب ْٓ قُد َط ًُ َٔ ْٔاَم َيْسُجَد، َؾ ـَ  ُٛ َْٔذَه ، َؾ ًٜ ًَ ّْ ِرَيًٚء َوُش

ُْٔج  ْسِ َؾ َتك بِٚجْلَ ْٗ َّْؿَ ُي َٓ َرْي َج ْٓ ُؾ َبْغَ َط ؟ ىَموَل: ، َوَمو اهلل، ىُمْؾـَو: َيو َرؾُمقَل اشًَ جلَْنُ

ُٚء، » ٍَ ْٔ ََ ٌٜ ُظ ـَ ٚ َصْق ٌٜ َْلَ َىَح ِْ ٍَ ٌٜ ُم َُ ، َوَحَس ُٛ ََلفِٔ ـَ ِْٔف َخَىٚضُِٔػ َو َِ ، َظ ٌٜ ٌٜ َمِزفَّ َمْدَحَو

يِح،  ٚفرِّ ـَ ِق َو ْٚفَزْ ـَ ٚفىَّْرِف َو ـَ  ٚ َٓ ْٔ َِ ـُ َظ ِم ْٗ َداُن، ادُ ًْ ٚ: افسَّ ُٚل َْلَ ََ قُن بَِْْجٍد، ُي ُُ َت

ْٔؾِ  ََٖجِٚويِد اَْل ـَ ََّْؿ،  َو َٓ ِٚر َج َٕ ُدوٌس يِف  ُْ ٍٚج ََمُْدوٌش، َوَم َٕ ٌؿ، َو َِّ ِٚب، َؾٍَْٚج ُمَس ـَ َوافرِّ

ْؿ  ُُ َ َف ، َؿْد َتَبغَّ ََْٚصَدًة يِف اَْلؼِّ ََٖصدَّ ِِل ُم ُتْؿ بِ ْٕ ُٛ َشْحًبٚ، َؾاَم َأ رَّ آِخُرُهْؿ ُيْسَح ُّ َحتَّك َي

َجبَِّٚر، َوإَِذا رَ  ِْ ـِ َيْقَمئٍِذ فِ ِم ْٗ ـَ ادُ َْٚ ِم َُقُفقَن: َربَّ َجْقا، يِف إِْخَقاِْنِْؿ، َي َٕ ُْؿ َؿْد  َأْوا َأْنَّ

َُقُل ا َٔ َْٚ، َؾ ًَ ُِقَن َم َّ ًْ َْٚ، َوَي ًَ َْٚ، َوَيُهقُمقَن َم ًَ ُِّقَن َم ُٕقا ُيَه ٚ ـَ  ،َْٚ ُٕ َٚػ:  هللإِْخَقا ًَ َت

ـْ إِياَمنٍ  َٚل ِديٍَْٚر ِم ََ بِِف ِمْث ِْ ـْ َوَجْدُتْؿ يِف َؿ َّ ُم ا اْذَهُبقا، َؾ َْٖخِرُجقُه، َوُُيَرِّ ُصَقَرُهْؿ  هللَؾ

ِْٔف،  َْٕهِٚف َشَٚؿ ْؿ َؿْد َؽَٚب يِف افَِّْٚر إَِػ َؿَدِمِف، َوإَِػ َأ ُٓ ُو ًْ ُْٖتقَْنُْؿ َوَب َٔ َظَذ افَِّْٚر، َؾ

بِفِ  ِْ ـْ َوَجْدُتْؿ يِف َؿ َّ َُقُل: اْذَهُبقا َؾ َٔ ًُقُدوَن، َؾ ـْ َظَرُؾقا، ُثؿَّ َي ُْٔخِرُجقَن َم َٚل  َؾ ََ ِمْث

ـْ  َّ َُقُل: اْذَهُبقا َؾ َٔ ًُقُدوَن، َؾ ـْ َظَرُؾقا، ُثؿَّ َي ُْٔخِرُجقَن َم َْٖخِرُجقُه، َؾ ِْٕهِػ ِديٍَْٚر َؾ

َْٖخِرُجق ـْ إِياَمٍن َؾ ٍة ِم َٚل َذرَّ ََ بِِف ِمْث ِْ ـْ َظَرُؾقاَوَجْدُتْؿ يِف َؿ ُْٔخِرُجقَن َم ىَموَل َأسُمق  شُه، َؾ

 يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱّٰىُمقِِن وَموىْمَرُءوا: ؾَمِعقٍد: وَمنِْن مَلْ شُمَصدِّ 
َُقُل اجَلبَُّٚر: »، [40]اًمـًوء:  ِّ رت َٔ ِمُْقَن، َؾ ْٗ ُٜ َوادُ َُ ُّٔقَن َوادَََلئِ ُع افَّْبِ ٍَ َْٔن َؾ

ْقَن يِف  ََ ِْ ُٔ ُْٔخِرُج َأْؿَقاًمٚ َؿْد اْمُتِحُنقا، َؾ ـَ افَِّْٚر، َؾ ًٜ ِم بُِض َؿْبَو َْ َٔ َٚظتِل، َؾ ٍَ ْٝ َص َٔ
َِ َْنٍَر َب

ُٜ يِف َُحِِٔؾ افسَّ  ُٝ اِْلبَّ اَم َتُْْب ـَ ِْٔف  َْْٔبُُتقَن يِف َحَٚؾَت َِٔٚة، َؾ ُٚل َفُف: َمُٚء اَْل ََ ، ُي ِٜ
َْٖؾَقاِه اجَلَّْ ِْٔؾ، بِ

 ٚ َٓ ِس ِمْْ ّْ َٚن إَِػ افنَّ ـَ َجَرِة، َؾاَم  ِٛ افنَّ ْخَرِة، َوإَِػ َجِٕٚ ِٛ افهَّ قَهٚ إَِػ َجِٕٚ ُّ َؿْد َرَأْيُت
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ٚنَ  ُؾ  ـَ ًَ ُْٔج ، َؾ ُٗ ُف ْٗ ُِّ ُُؿ اف َْٖنَّ ـَ َْٔخُرُجقَن  ََٔض، َؾ َٚن َأْب ـَ ٚ إَِػ افيِّؾِّ  َٓ َٚن ِمْْ ـَ ، َوَمٚ  َأْخََضَ

 ، ـِ ُْحَ ُٚء افرَّ ََ َِٓء ُظَت ُٗ : َه ِٜ
َُقُل َأْهُؾ اجَلَّْ َٔ ، َؾ َٜ ُِقَن اجَلَّْ َْٔدُخ يِف ِرَؿَِٚبُِؿ اَْلَقاتُِٔؿ، َؾ

ْرِ  ٌَ َٜ بِ ُؿ اجَلَّْ ُٓ َِ ْؿ مَ َأْدَخ ُُ ْؿ: َف ُٚل َْلُ ََ ُٔ ُمقُه، َؾ ُِقُه، َوَٓ َخْرٍ َؿدَّ ِّ ٍؾ َظ َّ ُف  َظ َِ ٚ َرَأْيُتْؿ َوِمْث

فُ  ًَ  .شَم

 (.3/367وأظمرضمف مًؾؿ )

  (: 392 /13) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو َأمْحَُد سْم ـُ َراؿِمٍد، طَمدَّ صَمـَو ُيقؾُمُػ سْم صَمـَو َأسُمق سَمؽْ هللطَمدَّ ـْ ، طَمدَّ ـُ قَمقَّوٍش، قَم ِر سْم

و  ًً ًُ َأَك ِلَّ مُحَْقٍد، ىَموَل: ؾَمِؿْع ًُ اًمـٌَّ َيُؼقُل:  ، ىَموَل: ؾَمِؿْع

« ٌٜ بِِف َخْرَدَف ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  َٜ َم : َيٚ َربِّ َأْدِخِؾ اجَلَّْ ُٝ ِْ َُ ، َؾ ُٝ ًْ ٍِّ ِٜ ُص ََٔٚم
َِ َٚن َيْقُم اف ـَ إَِذا 

ُِقَن، ُثؿَّ َأُؿقُل َأْدِخِؾ اجلَ  َْٔدُخ ـَ َؾ ـْ  َٜ َم ءٍ َّْ َٕك َرْ بِِف َأْد ِْ ، وَمَؼوَل َأَكٌس يَمَلِنِّ َأْكُظُر شَٚن يِف َؿ

 . هللإمَِم َأَصوسمِِع َرؾُمقِل ا

 ، ـُ ِهاَلٍل اًمَعـَِزيُّ ٌَُد سْم صَمـَو َمْع ـُ َزْيٍد، طَمدَّ صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم طَمدَّ

ًٍ ىَموَل: اضْمَتَؿْعـَو َكوٌس مِ  ٌْـَو َمَعـَو سمَِثوسمِ ـِ َموًمٍِؽ، َوَذَه ٌْـَو إمَِم َأَكِس سْم ِة وَمَذَه ٌٍَْمَ ـْ َأْهِؾ اًم

ِه وَمَقاوَمْؼـَوُه ُيَصكمِّ  َػوقَمِي، وَمنَِذا ُهَق ذِم ىَمٍْمِ ٌِ اًمشَّ ـْ طَمِدي َلًُمُف ًَمـَو قَم ًْ ٌُـَوِِنِّ إًَِمْقِف َي اًم

َحك، وَموؾْمَتْلَذكَّو، وَمَلِذَن ًَمـَو َوُهَق ىمَ   اًمضُّ
ٍ
ء ـْ َرْ َلًْمُف قَم ًْ : َٓ شَم ًٍ وقِمٌد قَمغَم ومَِراؿِمِف، وَمُؼْؾـَو ًمَِثوسمِ

ِة  ٌٍَْمَ ـْ َأْهِؾ اًم  إِظْمَقاُكَؽ ِم
ِ
َػوقَمِي، وَمَؼوَل: َيو َأسَمو مَحَْزَة َهُمَٓء ٌِ اًمشَّ ـْ طَمِدي َل ِم َأوَّ

صَمـَو حُمَؿَّ  َػوقَمِي، وَمَؼوَل: طَمدَّ ٌِ اًمشَّ ـْ طَمِدي َلًُمقَكَؽ قَم ًْ  ٌد ضَموُءوَك َي
َُقُفقَن: »ىَموَل:  َٔ ُْٖتقَن آَدَم، َؾ َٔ ًٍْض، َؾ ْؿ يِف َب ُٓ ُو ًْ ِٜ َمَٚج افَُّْٚس َب ََٔٚم

َِ َٚن َيْقُم اف ـَ إَِذا 

 ، ـِ ُْحَ ُف َخُِِٔؾ افرَّ َّٕ ْؿ بِِْ٘بَراِهَٔؿ َؾِ٘ ُُ ْٔ َِ ـْ َظ
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ ْع َفَْٚ إَِػ َربَِّؽ، َؾ ٍَ اْص

ُْٖتقَن إِْبَراهِ  َٔ ُِِٔؿ اَؾ ـَ ُف  َّٕ قَشك َؾِ٘ ُّ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ـْ َظ
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ ُْٖتقَن هللَٔؿ، َؾ َٔ ، َؾ

ُف ُروُح ا َّٕ ًَِٔسك َؾِ٘ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ـْ َظ
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ ُْٖتقَن هللُمقَشك َؾ َٔ ُتُف، َؾ َّ

ِِ ـَ ، َو
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ؿْ  ُُ ْٔ َِ ـْ َظ
ٚ، َوَفُِ ُٝ َْلَ َُقُل: َفْس َٔ ٍد  ِظَٔسك، َؾ َّّ َح ُّ ُْٖتقِِّن، بِ َٔ ، َؾ

ِِّن  َُضُ ٚ َٓ ََتْ ُدُه َِبَ ِْل َُمَِٚمَد َأُْحَ ُّ ِٓ ِْ َذُن ِِل، َوُي ْٗ ُٔ ، َؾ ِْٖذُن َظَذ َرِبِّ َْٖشَت ٚ، َؾ ٚ َْلَ َٕ َُٖؿقُل: َأ  َؾ

ُد اْرَؾعْ  َّّ قُل: َيٚ ُُمَ َُ َٔ َِْؽ اَدَحِٚمِد، َوَأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ُدُه بِتِ َُْٖحَ َرْأَشَؽ، َوُؿْؾ  أَن، َؾ

َىِِْؼ  ْٕ َُقُل: ا َٔ تِل، َؾ تِل ُأمَّ ، ُأمَّ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َط، َواْص ًْ ْع َفَؽ، َوَشْؾ ُت َّ ُيْس

ُؾ، ُثؿَّ َأُظقُد،  ًَ َْٖؾ َىُِِؼ َؾ ْٕ َٖ ـْ إِياَمٍن، َؾ َرٍة ِم ًِ ُٚل َص ََ بِِف ِمْث ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  ٚ َم َٓ َْٖخِرْج ِمْْ َؾ

َُْٖحَ  ْع َؾ َّ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ، َوُؿْؾ ُيْس َّّ ُٚل: َيٚ ُُمَ ََ ُٔ َِْؽ ادََحِٚمِد، ُثؿَّ َأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ُدُه بِتِ

َْٖخِرْج  َىِِْؼ َؾ ْٕ َُقُل: ا َٔ تِل، َؾ تِل ُأمَّ ، ُأمَّ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َط، َواْص ًْ َفَؽ، َوَشْؾ ُت

َٚن يِف ؿَ  ـَ ـْ  ٚ َم َٓ ٍة ِمْْ ُٚل َذرَّ ََ بِِف ِمْث ِْ-  ٍٜ ًَُؾ،  -َأْو َخْرَدَف َْٖؾ َىُِِؼ، َؾ ْٕ َٖ َْٖخِرْجُف، َؾ ـْ إِياَمٍن َؾ ِم

ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ،  َّّ َُقُل: َيٚ ُُمَ َٔ َِْؽ ادََحِٚمِد، ُثؿَّ َأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ُدُه بِتِ َُْٖحَ ُثؿَّ َأُظقُد َؾ

َط، ًْ ْع َفَؽ، َوَشْؾ ُت َّ قُل:  َوُؿْؾ ُيْس َُ َٔ تِل، َؾ تِل ُأمَّ َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ ُأمَّ ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َواْص

ـْ إِياَمٍن،  ِٜ َخْرَدٍل ِم
ِٚل َحبَّ ََ َٕك ِمْث َٕك َأْد َٕك َأْد بِِف َأْد ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  َْٖخِرْج َم َىِِْؼ َؾ ْٕ ا

ـَ اف َْٖخِرْجُف ِم ُؾ َؾ ًَ َْٖؾ َىُِِؼ َؾ ْٕ َٖ   .شَِّْٚر، َؾ

ـِ َوُهَق ُمَتَقاٍر وَمَؾامَّ ظَمَرضْمـَ  ًَ ٌَْعِض َأْصَحوسمِـَو: ًَمْق َمَرْرَكو سمِوحلَ
ًُ ًمِ ـْ قِمـِْد َأَكٍس ىُمْؾ و ِم

ْؿـَو قَمَؾْقِف، وَمَلذِ  ؾَّ ًَ ـُ َموًمٍِؽ، وَمَلشَمْقـَوُه وَم صَمـَو َأَكُس سْم صْمـَوُه سماَِم طَمدَّ َن ًَمـَو ذِم َمـِْزِل َأِِّب ظَمؾِقَػَي وَمَحدَّ

صَمـَو وَمُؼْؾـَو ًَمُف: َيو َأسَمو ؾَم  ـِ َموًمٍِؽ، وَمَؾْؿ َكَر ِمْثَؾ َمو طَمدَّ ـْ قِمـِْد َأظِمقَؽ َأَكِس سْم ِعقٍد، ضِمْئـَوَك ِم

، وَموْكَتَفك إمَِم َهَذا اعمَْقِوِع، وَمَؼوَل: ِهقْف،  ٌِ صْمـَوُه سمِوحلَِدي َػوقَمِي، وَمَؼوَل: ِهقْف وَمَحدَّ ذِم اًمشَّ

ْ َيِزْد ًَمـَو قَمغَم َهَذا، وَمَؼوَل: ًمَ  ـَ ؾَمـًَي وَماَل َأْدِري وَمُؼْؾـَو مَل ي صَمـِل َوُهَق مَجِقٌع ُمـُْذ قِمنْمِ َؼْد طَمدَّ

وُن  ًَ صْمـَو وَمَضِحَؽ، َوىَموَل: ظُمؾَِؼ اإِلْك َأَكِزَ َأْم يَمِرَه َأْن شَمتَّؽُِؾقا، ىُمْؾـَو: َيو َأسَمو ؾَمِعقٍد وَمَحدِّ

صَمُؽْؿ طَمدَّ  َّٓ َوَأَكو ُأِريُد َأْن ُأطَمدِّ ًٓ َمو َذيَمْرشُمُف إِ صَمُؽْؿ سمِِف، ىَموَل: قَمُجق ُثؿَّ َأُظقُد »صَمـِل يَماَم طَمدَّ

ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ، َوُؿْؾ  َّّ ُٚل: َيٚ ُُمَ ََ ُٔ َِْؽ ادََحِٚمِد، ُثؿَّ َأِخرُّ َفُف َشِٚجًدا، َؾ ُدُه بِتِ َُْٖحَ َٜ َؾ ًَ ابِ  افرَّ

َُٖؿقُل: َيٚ َربِّ اْئَذنْ  ْع، َؾ ٍَّ ْع ُتَن ٍَ َىْف، َواْص ًْ ْع، َوَشْؾ ُت َّ َّٓ ا ُيْس ـْ َؿَٚل: َٓ إَِفَف إِ َّ ، هللِِل ؾِٔ

ـْ  ٚ َم َٓ َـّ ِمْْ ُْخِرَج َٕ تِل  َّ َيٚئِل َوَظَي ِِت َوَجََلِِل، َوـِْزِ َُقُل: َوِظزَّ َٔ َّٓ اَؾ  .شهللَؿَٚل َٓ إَِفَف إِ
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 (.3/380وأظمرضمف مًؾؿ )

 ّ (: 172 /1) هللزمحُ ا مطلهقال 

ـُ قَمكِمٍّ اجْلَفْ  صَمـِل َكٍْمُ سْم ـْ َأِِّب َوطَمدَّ ِؾ، قَم ـَ اعمَُْػضَّ صَمـَو سمنِْمٌ َيْعـِل اسْم ، طَمدَّ َضِؿلُّ

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َة، قَم ـْ َأِِّب َكْيَ َؾَؿَي، قَم ًْ :  هللَم
َْٔقَن، َوَفُِ » َٓ َُيْ ٚ َو َٓ قُتقَن ؾِٔ ُّ َٓ َي ُْؿ  ٚ، َؾِْ٘نَّ َٓ ُِ ـَ ُهْؿ َأْه ٚ َأْهُؾ افَِّْٚر افَِّذي ٌٚس َأمَّ َٕ ـْ 

ُٕقَِبِْؿ  ُؿ افَُّْٚر بُِذ ُٓ ُٕقا َؾْحاًم،  -َأْو َؿَٚل بَِخَىَٚيُٚهْؿ  -َأَصَٚبْت ٚ ـَ ًٜ َحتَّك إَِذا  ْؿ إَِمَٚت ََٖمَُٚتُ َؾ

، َؾِجلَء َِبِْؿ َضَبٚئِرَ  ِٜ َٚظ ٍَ ، ُثؿَّ ِؿَٔؾ: َيٚ َأْهَؾ  (1)ُأِذَن بِٚفنَّ ِٜ
َّْ َضَبٚئَِر، َؾُبثُّقا َظَذ َأْْنَِٚر اجْلَ

ِٜ ا بَّ
َبَٚت اْْلِ َٕ َُْْٔبتُقَن  ْؿ، َؾ ِٓ ْٔ َِ ، َأؾُِٔوقا َظ ِٜ

َّْ ْٔؾِ  جْلَ قُن يِف َُحِِٔؾ افسَّ ُُ ـَ شَت ، وَمَؼوَل: َرضُمٌؾ ِم

ٌَوِدَيي  هللاًْمَؼْقِم، يَمَلنَّ َرؾُمقَل ا  .ىَمْد يَموَن سمِوًْم

 ّ (: 117 /1) هللزمحُ ا اإلماو مطلهقال 

ٌَْقُد ا صَمـِل قُم ـُ ؾَمِعقدٍ  هللطَمدَّ ٌَْقُد سْم ـْ َرْوٍح، ىَموَل قُم و قَم ـُ َمـُْصقٍر، يِماَلمُهَ ، َوإؾِْمَحوُق سْم

ُف هللا ، َأكَّ سَمػْمِ ِِن َأسُمق اًمزُّ ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ٍٍ ـُ ضُمَرْي صَمـَو اسْم ، طَمدَّ ٌَوَدَة اًْمَؼْقِزُّ ـُ قُم صَمـَو َرْوُح سْم : طَمدَّ

ٌِْد ا ـَ قَم ـِ اًْمُقُروِد، ومَ هللؾَمِؿَع ضَموسمَِر سْم َلُل قَم ًْ ـْ يَمَذا ، ُي ـُ َيْقَم اًْمِؼَقوَمِي قَم َؼوَل: َكِجلُء َكْح

ٌُُد،  ًْ شَمْع َُمُؿ سمَِلْوصَموِّنَو، َوَمو يَموَك ْٕ َويَمَذا، اْكُظْر َأْي َذًمَِؽ وَمْقَق اًمـَّوِس؟ ىَموَل: وَمُتْدقَمك ا

ـْ شَمـُْظرُ  ـَو سَمْعَد َذًمَِؽ، وَمَقُؼقُل: َم ُل، صُمؿَّ َيْلشمِقـَو َرسمُّ َوَّ ْٕ ُل وَمو َوَّ ْٕ ـَو، ا وَن؟ وَمَقُؼقًُمقَن: َكـُْظُر َرسمَّ

وَمَقُؼقُل: َأَكو َرسمُُّؽْؿ، وَمَقُؼقًُمقَن: طَمتَّك َكـُْظَر إًَِمْقَؽ، وَمَقَتَجغمَّ هَلُْؿ َيْضَحُؽ، ىَموَل: وَمَقـَْطؾُِؼ 

وٍن ِمـُْفْؿ ُمـَوومًِؼو، َأْو ُمْمِمـًو ُكقًرا، صُمؿَّ  ًَ َيتٌَُِّعقَكُف َوقَمغَم  ِِبِْؿ َوَيتٌَُِّعقَكُف، َوُيْعَطك يُمؾُّ إِْك

ـْ ؿَموَء ا ٌؽ، شَمْلظُمُذ َم ًَ ، صُمؿَّ ُيْطَػُل ُكقُر اعمُْـَوومِِؼلَم، صُمؿَّ َيـُْجق هللضِمْنِ ضَمَفـََّؿ يَماَلًمِقُى َوطَم

وؾَمٌُ  َٓ حُيَ ٌُْعقَن َأًْمًػو  ٌَْدِر ؾَم ُل ُزْمَرٍة ُوضُمقُهُفْؿ يَموًْمَؼَؿِر ًَمْقَؾَي اًْم قَن، اعمُْْمِمـُقَن، وَمَتـُْجق َأوَّ

                                                        
 ىمول أهؾ اًمؾغي: اًمضٌوئر: مجوقموت ذم شمػرىمي. (3) 
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َػوقَمُي، َوَيْشَػُعقَن  ، صُمؿَّ يَمَذًمَِؽ صُمؿَّ ََتِؾُّ اًمشَّ
ِ
اَمء ًَّ ـَ َيُؾقَّنُْؿ يَمَلْوَقأِ َكْجٍؿ ذِم اًم ِذي صُمؿَّ اًمَّ

َّٓ ا َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَموَل:  ـَ اًمـَّوِر ِم ُرَج ِم ـَ اخْلػَْمِ َمو َيِزُن ؿَمِعػَمًة،  هللطَمتَّك ََيْ َويَموَن ذِم ىَمْؾٌِِف ِم

ٌَوَت وَمُقْجعَ  ٌُُتقا َك قَن قَمَؾْقِفُؿ اعمَْوَء طَمتَّك َيـْ َعُؾ َأْهُؾ اجْلَـَِّي َيُرؿمُّ  اجْلَـَِّي، َوجَيْ
ِ
ُؾقَن سمِِػـَوء

ُة َأْمَثو ْكَقو َوقَمنَمَ َعَؾ ًَمُف اًمدُّ َلُل طَمتَّك دُمْ ًْ ْقِؾ، َوَيْذَهُى طُمَراىُمُف، صُمؿَّ َي ًَّ  ذِم اًم
ِ
ء ْ هِلَو اًمٌمَّ

 .شَمَعَفو

 ّ (: 43 /5) هللزمحُ ا أمحداإلماو قال 

صَمـَو  ، طَمدَّ يَّ ًُ َأسَمو ؾُمَؾْقاَمَن اًْمَعٍَمِ ـُ َزْيٍد، ىَموَل: ؾَمِؿْع صَمـَو ؾَمِعقُد سْم وُن، طَمدَّ صَمـَو قَمػَّ طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ًْ َأسَمو سَمْؽَرَة، قَم ٌَوَن، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـُ ُصْف ٌَُي سْم ىَموَل:  قُمْؼ

اِط يَ » َ ُؾ افَُّْٚس َظَذ افكِّ َّ َراِش يِف ُُيْ ٍَ ُٚدَع اْف ََ اِط َت َ َٚدُع َِبِْؿ َجََْبَتٚ افكِّ ََ ، َؾَت ِٜ ََٔٚم
َِ ْقَم اْف

ُِْْٔجل ا»ىَموَل:  ،شافَّْٚرِ  ـْ َيَنٚءُ  هللَؾ تِِف َم ِٜ َوافَّْبَِِّٔغ »ىَموَل:  ،شبَِرُْحَ َُ ََلئِ َّ ِْ َذُن فِ ْٗ ُثؿَّ ُي

ًُقَن، َوَُيْرِ  ٍَ َْٔن قا َؾ ًُ ٍَ َداِء َأْن َيْن َٓ قَن، َوافنُّ ًُ ٍَ ًُقَن، َوَُيِْرُجقَن َوَيْن ٍَ ُجقَن َوَيْن

ةً  بِِف َمٚ َيِزُن َذرَّ ِْ َٚن يِف َؿ ـَ ـْ  ـْ إِياَمنٍ  َوَُيِْرُجقَن َم  .شِم

 هذا طمديٌ طمًـ.

  (: 1441 /2) هللزمحُ ا بً مادُ هللاإلماو أبْ عبد اقال 

صَمـَو َأسُمق سَمدْ  ـُ َأؾَمٍد ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـْ طَمدَّ ـُ ظَمْقَثَؿَي، قَم صَمـَو ِزَيوُد سْم ٍر ىَموَل: طَمدَّ

، ىَموَل: ىَموَل  ؿَْمَعِريِّ ْٕ ـْ َأِِّب ُمقؾَمك ا ـِ طِمَراٍش، قَم ـْ ِرسْمِعلِّ سْم ـِ َأِِّب ِهـٍْد، قَم ُكَعْقِؿ سْم

تِل »:  هللَرؾُمقُل ا ، َوَبْغَ َأْن َيْدُخَؾ ِْٕهُػ ُأمَّ ِٜ َٚظ ٍَ ُت َبْغَ افنَّ ْ ُخرِّ

، ؾَ  َٜ َّْ ٚ اجْلَ َٓ ، َوَفَُِّْ َٓ َغ؟  َِ
تَّ ُّ ِْ ك، َأُتَرْوَْنَٚ فِ ٍَ ـْ َٚ َأَظؿُّ َوَأ َْنَّ

ِٕ  ، َٜ َٚظ ٍَ ُت افنَّ ْٚخَسْ

ثِغَ  َِقِّ ىَّٚئَِغ ادَُْت ْذِٕبَِغ، اْْلَ ُّ ِْ  .شفِ

هذا طمديٌ رضموًمف رضمول اًمصحقح، إٓ إؾمامقمقؾ سمـ أؾمد، ىمد ىمول اسمـ أِّب 
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ؾمئؾ قمـف أِّب ومؼول: صدوق: وىمول طموشمؿ: يمتًٌ قمـف مع أِّب، وهق صمؼي صدوق، و

اًمدارىمطـل: صمؼي صدوق ورع ومووؾ: وىمول اًمٌزار: صمؼي ملمقن، اهـ خمتٍما مـ 

 .شهتذيى اًمتفذيى»

 ّ (: 193 /1) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ٌِْد ا ـُ قَم ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم ـِ َأِِّب قَمْؿرٍ هللطَمدَّ ـْ قَمْؿِرو سْم صَمـِل ؾُمَؾْقاَمُن، قَم و، ، ىَموَل: طَمدَّ

ُف ىَموَل: ىِمقَؾ َيو َرؾُمقَل ا ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة َأكَّ ، قَم يِّ ـِ َأِِّب ؾَمِعقٍد اعمَْؼؼُمِ ـْ ؾَمِعقِد سْم ـْ  هللقَم َم

ْد »:  هللَأؾْمَعُد اًمـَّوِس سمَِشَػوقَمتَِؽ َيْقَم اًمِؼَقوَمِي؟ ىَموَل َرؾُمقُل ا ََ َف

ـْ هَ  َُٖفِْل َظ ُٝ َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرَة َأْن َٓ َيْس ـْ َطَْْْ ُٝ ِم ُل ِمَْْؽ دَِٚ َرَأْي ِٞ َأَحٌد َأوَّ َذا اَْلِدي

َّٓ ا ـْ َؿَٚل َٓ إَِفَف إِ ، َم ِٜ ََٔٚم
َِ َٚظتِل َيْقَم اف ٍَ ُد افَِّْٚس بَِن ًَ ِٞ َأْش ، هللِحْرِصَؽ َظَذ اَْلِدي

ِسفِ  ٍْ َٕ بِِف، َأْو  ِْ ـْ َؿ  .شَخٚفًِهٚ ِم

 ّ(: 416 /11) هللزمحُ ا البدازٖ اإلماو قال 

ـْ ضَموسمٍِر طَمدَّ  ـْ قَمْؿٍرو، قَم صَمـَو مَحَّوٌد، قَم ِلَّ صَمـَو َأسُمق اًمـُّْعاَمِن، طَمدَّ : َأنَّ اًمـٌَّ

  :ِٚريرُ »ىَموَل ًَ ُُؿ افثَّ َْٖنَّ ـَ  ِٜ َٚظ ٍَ ـَ افَِّْٚر بِٚفنَّ ُرُج ِم : َمو شََيْ ًُ ، ىُمْؾ

فُ »اًمثََّعوِريُر؟ ىَموَل:  ُّ َط َؾ ََ َٚن َؿْد َش ـَ ٚبُِٔس، َو ٌَ ًُ  شافوَّ ٍد  وَمُؼْؾ ـِ ِديـَوٍر: َأسَمو حُمَؿَّ ًمَِعْؿِرو سْم

ٌِْد ا ـَ قَم ًَ ضَموسمَِر سْم ِلَّ هللؾَمِؿْع ًُ اًمـٌَّ ََيُْرُج »َيُؼقُل:  ، َيُؼقُل: ؾَمِؿْع

ـَ افَّْٚرِ  ِٜ ِم َٚظ ٍَ  .ىَموَل: َكَعؿْ  شبِٚفنَّ

 (.3/378احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 ّ(: 179 /1) هللزمحُ ا مطله قال 

وُج سمْ  صَمـَو طَمجَّ صَمـَو َأسُمق قَموِصٍؿ، َيْعـِل َوطَمدَّ ، طَمدَّ ـُ ُديَملْمٍ صَمـَو اًْمَػْضُؾ سْم وقِمِر، طَمدَّ ـُ اًمشَّ

ـْ َرْأِي  ًُ ىَمْد ؿَمَغَػـِل َرْأٌي ِم صَمـِل َيِزيُد اًْمَػِؼػُم، ىَموَل: يُمـْ ـَ َأِِّب َأيُّقَب، ىَموَل: طَمدَّ َد سْم حُمَؿَّ
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، صُمؿَّ َكْخُرَج قَمغَم اًمـَّوِس، ىَموَل: اخْلََقاِرِج، وَمَخَرضْمـَو ذِم قِمَصوسَمٍي َذِوي قَمَدٍد كُ  ٍَّ ِريُد َأْن َكُح

ٌِْد ا ـُ قَم ـْ  هللوَمَؿَرْرَكو قَمغَم اعمَِْديـَِي، وَمنَِذا ضَموسمُِر سْم ُث اًْمَؼْقَم، ضَموًمٌِس إِمَم ؾَموِرَيٍي، قَم حُيَدِّ

ًُ   هللَرؾُمقِل ا ًَمُف: َيو  ىَموَل: وَمنَِذا ُهَق ىَمْد َذيَمَر اجْلََفـَِّؿقِّلَم، ىَموَل: وَمُؼْؾ

صُمقَن؟ َواهللَصوطِمَى َرؾُمقِل ا دِّ  مب خب حب جب ٱَّٰيُؼقُل:  هلل، َمو َهَذا اًمَِّذي َُتَ
 حق مف خف حف جف مغ ٱَّٰو  [391]آل قمؿران:  ِّ جتحت هب
:  شَأشَمْؼَرُأ اًْمُؼْرآَن؟»، وَماَم َهَذا اًمَِّذي شَمُؼقًُمقَن؟ ىَموَل: وَمَؼوَل: [10]اًمًجدة:  ِّمق ًُ ىُمْؾ

ٍد وَمَفْؾ ؾَم »َكَعْؿ، ىَموَل:  ًَ سمَِؿَؼوِم حُمَؿَّ ٌَْعُثُف ا - ِؿْع  ش؟-ومِقِف  هللَيْعـِل اًمَِّذي َي

: َكَعْؿ، ىَموَل:  ًُ ٍد »ىُمْؾ ُف َمَؼوُم حُمَؿَّ ِرُج ا وَمنِكَّ سمِِف  هللاعمَْْحُؿقُد اًمَِّذي َُيْ

ِرُج  ـْ َُيْ اِط، َوَمرَّ اًمـَّوِس قَمَؾْقِف، شَم َ ًَ َوْوَع اًمٍمِّ َٓ ىَموَل  -، ىَموَل: صُمؿَّ َكَع : َوَأظَموُف َأْن 

ـَ اًمـَّوِر سَمْعَد َأْن َيُؽقُكقا  -َأيُمقَن َأطْمَػُظ َذاَك  ُف ىَمْد َزقَمَؿ َأنَّ ىَمْقًمو ََيُْرضُمقَن ِم ىَموَل: هَمػْمَ َأكَّ

اَمؾِمِؿ، ىَموَل:  -َيْعـِل  -ومِقَفو، ىَموَل:  ًَّ ُْؿ قِمقَداُن اًم ـْ »وَمَقْخُرضُمقَن يَمَلّنَّ وَمَقْدظُمُؾقَن َّنًَرا ِم

ُُؿ اًْمَؼَراـِمقُس أَ  ُؾقَن ومِقِف، وَمَقْخُرضُمقَن يَمَلّنَّ ًِ ُؽْؿ شّْنَوِر اجْلَـَِّي، وَمَقْغَت ، وَمَرضَمْعـَو ىُمْؾـَو: َوحْيَ

ْقَخ َيْؽِذُب قَمغَم َرؾُمقِل ا َمو  هلل؟ وَمَرضَمْعـَو وَماَل َوا هللَأشُمَرْوَن اًمشَّ

 .ق ُكَعْقؿٍ ظَمَرَج ِمـَّو هَمػْمُ َرضُمٍؾ َواطِمٍد، َأْو يَماَم ىَموَل: َأسمُ 

 ّ(: 418 /11) هللزمحُ ا البدازٖ قال 

صَمـَو  ، طَمدَّ
ٍ
صَمـَو َأسُمق َرضَموء ـِ َذيْمَقاَن، طَمدَّ ـِ سْم ًَ ـِ احلَ صَمـَو حَيَْقك، قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

ـُ طُمَصلْمٍ  ِلِّ قِمْؿَراُن سْم ـِ اًمـٌَّ ـَ »ىَموَل:  ، قَم ُرُج َؿْقٌم ِم ََيْ

ِٜ ُُمَ  َٚظ ٍَ ٍد افَِّْٚر بَِن َّّ  َِّٔغ
ِّ

َّْ َٓ ْقَن اجَل َّّ ، ُيَس َٜ ُِقَن اجَلَّْ َْٔدُخ  .شَؾ

 ّ(: 182 /1) هللزمحُ ا اإلماو مطله قال 

ـُ َأِِّب  صَمـَو ؾَمِعقُد سْم ـُ ُزَرْيٍع، طَمدَّ صَمـَو َيِزيُد سْم يُر، طَمدَّ ِ ـُ ِمـَْفوٍل اًميَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ َوطَمدَّ
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ؾْم  ـِ َموًمٍِؽ، ىَموَل: ىَموَل قَمُروسَمَي، َوِهَشوٌم َصوطِمُى اًمدَّ ـْ َأَكِس سْم ـْ ىَمَتوَدَة، قَم ، قَم َتَقاِئلِّ

ـُ اعمَُْثـَّك،  هللَرؾُمقُل ا ُد سْم ، َوحُمَؿَّ َؿِعلُّ ًْ
ِ وَن اعمْ ًَّ صَمـِل َأسُمق هَم . ح َوطَمدَّ

صمَ  ـْ ىَمَتوَدَة، طَمدَّ صَمـِل َأِِّب، قَم ـُ ِهَشوٍم، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو ُمَعوٌذ َوُهَق اسْم : طَمدَّ َٓ ـُ ىَمو ـَو َأَكُس سْم

ِلَّ  َّٓ ا»ىَموَل:  َموًمٍِؽ، َأنَّ اًمـٌَّ َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل:  ـَ افَِّْٚر ِم ُرُج ِم  هللََيْ

َّٓ ا َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل:  ـَ افَِّْٚر ِم ُرُج ِم ًَِرًة، ُثؿَّ ََيْ ْرِ َمٚ َيِزُن َص ـَ اْْلَ بِِف ِم ِْ َٚن يِف َؿ ـَ  هللَو

بِِف مِ  ِْ َٚن يِف َؿ ـَ َّٓ اَو َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل:  ـَ افَِّْٚر ِم ُرُج ِم ًة، ُثؿَّ ََيْ ْرِ َمٚ َيِزُن ُبرَّ َٚن  هللـَ اْْلَ ـَ َو

بِِف مِ  ِْ ةً يِف َؿ ْرِ َمٚ َيِزُن َذرَّ ٌََي شـَ اْْلَ ًُ ؿُمْع ـُ ِمـَْفوٍل ذِم ِرَواَيتِِف: ىَموَل: َيِزيُد، وَمَؾِؼق . َزاَد اسْم

 ، ٌِ صْمُتُف سمِوحْلَِدي ِلِّ وَمَحدَّ ـِ اًمـٌَّ ـِ َموًمٍِؽ، قَم ـْ َأَكِس سْم صَمـَو سمِِف ىَمَتوَدُة، قَم ٌَُي: طَمدَّ وَمَؼوَل ؿُمْع

  ٌِ  .سمِوحْلَِدي

 (: 212 /3) هللزمحُ ا اإلماو أمحد قال 

اِِنِّ  دَّ
ٌَ احْلِ ـْ َأؿْمَع ، قَم ٌٍ ـُ طُمَرْي َطوُم سْم ًْ صَمـَو سمِ ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم طَمدَّ

(1)
ـْ  ، قَم

ـِ َموًمٍِؽ ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اَأكَ  َبٚئِِر »:  هللِس سْم َُ َْهِؾ اْف ِٕ َٚظتِل  ٍَ َص

تِل ـْ أمَّ  .شِم

 شاًمتوريخ اًمؽٌػم»(، واًمٌخوري ذم 4/306احلديٌ أظمرضمف أسمق داود )

(، 118)ص/ شاًمنميعي»(، وأضمري ذم 173(، واسمـ ظمزيؿي )ص/1/316)

 (.3/69واحلويمؿ )

 واحلديٌ طمًـ ِبذا اإلؾمـود.

 .شاًمشػوقمي»ىمد ذيمرت ًمف ـمرىًمو يمثػمة ذم يمتوسمـو و

                                                        
 سموًمراء سمعد احلوء، وصقاسمف: سموًمدال اعمشّددة. شاحلراِن»: شاعمًـد»ذم  (3) 
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 (: 626 /1) «التفطري»يف  هللزمحُ ا اإلماو اليطاٜٕ قال 

ٌِْد ا ـُ قَم ِِن قُمْثاَمُن سْم ـُ هللَأظْمؼَمَ صَمـَو طَموشمُِؿ سْم ، طَمدَّ لُّ ٌَّوٍد اعمَْؽِّ ـُ قَم ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ، ىَموَل: طَمدَّ

 ًَ صَمـَو َأسُمق احْلَ ـِ ُصَفْقٍى اًْمَػِؼػِم، ىَموَل: إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ ـْ َيِزيَد سْم وٌم، قَم ًَّ ذِمُّ َوُهَق سَم ػْمَ ـِ اًمصَّ

ًٚشٚ »:  هلليُمـَّو قِمـَْد ضَموسمٍِر وَمَذيَمَر اخْلََقاِرَج ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َٕ إِنَّ 

ُٕقَن يِف افَِّْٚر َمٚ َصَٚء ا ق ُُ َٔ ُٕقَِبِْؿ، َؾ ُبقَن بُِذ ذَّ ًَ تِل ُي ـْ ُأمَّ ُهْؿ َأْهُؾ َأْن  هللِم ُ رِّ ًَ ُٕقا، ُثؿَّ ُي ق ُُ َي

ْؿ،  ُُ ًَ ٍَ َٕ ْؿ  ُُ ْؿ َوإِْياَمِٕ ُُ َِ ـْ َتْهِدي ٚ ؾِِٔف ِم َٕ ق ٍُ ٚفِ ُْْتْؿ َُّتَ ـُ َرى َمٚ  َٕ ْؿ: َمٚ  َُقُفقَن َْلُ َٔ ِك َؾ ْ افؼِّ

ََك مُ  هللدَِٚ ُيِريُد ا ِة، َؾاَم َيْب ْسَ ـَ اْْلَ ِك ِم ْ َّٓ أَ َأْن ُيِرَي َأْهَؾ افؼِّ صُمؿَّ شَماَل  شهللْخَرَجُف اَقِحٌد إِ

َييَ   هللَرؾُمقُل ا ْٔ  من خن حن جن  يم ىم ٱّٰ :َهِذِه ا
 .[]احلجر ِّ ين ىن
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  (: 503ص  /4ج ) هللزمحُ ا الرتمرٖاإلماو قال 

وقَميُ  ًَّ ـْ ىُمَرْيٍش إِمَم َأْن شَمُؼقَم اًم  :سَموُب َمو ضَموَء َأنَّ اخلَُؾَػوَء ِم

لْمُ  ًَ صَمـَو طُم صَمـَو  طَمدَّ ـُ احلَوِرِث ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو ظَموًمُِد سْم يُّ ىَموَل: طَمدَّ ٌٍَْمِ ٍد اًم ـُ حُمَؿَّ سْم

ٌَْد ا ًُ قَم ، ىَموَل: ؾَمِؿْع سَمػْمِ ـِ اًمزُّ ـْ طَمٌِقِى سْم ٌَُي، قَم ـَ َأِِّب اهلَُذْيِؾ، َيُؼقُل: يَموَن َكوٌس  هللؿُمْع سْم

ـِ اًمَعوِص وَمَؼوَل َرضُم  ـْ َرسمِقَعَي قِمـَْد قَمْؿِرو سْم ـِ َواِئٍؾ: ًَمَتـَْتِفلَمَّ ىُمَرْيٌش َأْو ِم ـْ سَمْؽِر سْم ٌؾ ِم

َـّ ا ـُ اًمَعوِص:  هللًَمَقْجَعَؾ ِهْؿ، وَمَؼوَل قَمْؿُرو سْم ـَ اًمَعَرِب هَمػْمِ َهَذا إَْمَر ذِم مُجُْفقٍر ِم

ًُ َرؾُمقَل ا ، ؾَمِؿْع ًَ ُة افَِّْٚس يِف »َيُؼقُل:   هلليَمَذسْم َٓ ُؿَرْيٌش ُو

 ِّ ِٜ  اَْلْرِ َوافؼَّ ََٔٚم
َِ   .شإَِػ َيْقِم اف

ـٌ َصِحقٌح هَمِريٌى .. .صمّؿ ىمول سمعده: ًَ ٌٌ طَم  .َوَهَذا طَمِدي

 ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ: هذا طمديٌ صحقح رضموًمف صمؼوت.

: هلل(، ومؼول رمحف ا417/ ص 1)ج  شاًمًـّي»احلديٌ أظمرضمف اسمـ أِّب قموصؿ ذم 

 سمـ معوذ، صمـو أِّب، صمـو ؿمعٌي، سمف. هللطمّدصمـو قمٌقد ا

  (: 211ص  /13ج ) هللزمحُ ا لبدازٖاقال 

صَمـ ًُ ضَموسمَِر  وطَمدَّ ٌِْد اعمَؾِِؽ، ؾَمِؿْع ـْ قَم ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع صَمـَو هُمـَْدٌر، طَمدَّ ـُ اعمَُثـَّك، طَمدَّ ُد سْم حُمَؿَّ

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ ـَ ؾَمُؿَرَة، ىَموَل: ؾَمِؿْع قُن اْثَْٚ َظَؼَ »، َيُؼقُل: سْم ُُ َي

ُف ىَموَل: ، وَمَؼوَل يَمؾَِؿًي شَأِمًرا ـْ ُؿَرْيشٍ »مَلْ َأؾْمَؿْعَفو، وَمَؼوَل َأِِّب: إِكَّ ْؿ ِم ُٓ ُِّ  .شـُ

 ّ (: 1821، زقه 1452ص  /3ج ) هللزمحُ ا مطلهقال 

ـِ ؾَمُؿَرَة، ىَموَل:  ـْ ضَموسمِِر سْم ، قَم ـْ طُمَصلْمٍ صَمـَو ضَمِريٌر، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ
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ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ ، َيُؼق ؾَمِؿْع لُّ
ـُ اهْلَْقَثِؿ اًْمَقاؾِمطِ صَمـَو ِروَموقَمُي سْم ُل: ح وطَمدَّ

ٌِْد ا ـَ قَم صَمـَو ظَموًمٌِد َيْعـِل اسْم ـِ  هللَواًمؾَّْػُظ ًَمُف، طَمدَّ ـْ ضَموسمِِر سْم ، قَم ـْ طُمَصلْمٍ وَن، قَم اًمطَّحَّ

ِلِّ  ًُ َمَع َأِِّب قَمغَم اًمـٌَّ ِؿْعُتُف َيُؼقُل: ؾَمُؿَرَة، ىَموَل: َدظَمْؾ ًَ إِنَّ »، وَم

ًٜ هَ  ٍَ ِؿ اْثَْٚ َظَؼَ َخِِٔ ِٓ ِِضَ ؾِٔ ّْ ََِِض َحتَّك َي َٓ َيْْ َْمَر  ْٕ ، ىَموَل: صُمؿَّ شَمَؽؾََّؿ سمَِؽاَلٍم ظَمِػَل شَذا ا

َِِّب: َمو ىَموَل؟ ىَموَل:  ِٕ  ًُ ، ىَموَل: وَمُؼْؾ ـْ ُؿَرْيشٍ »قَمكَمَّ ْؿ ِم ُٓ ُِّ  .شـُ

ـْ  صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ـُ َأِِّب قُمَؿَر، طَمدَّ صَمـَو اسْم ـِ طَمدَّ ـْ ضَموسمِِر سْم ، قَم ـِ قُمَؿػْمٍ ٌِْد اعمَْؾِِؽ سْم قَم

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ ًٔٚ »َيُؼقُل:  ؾَمُؿَرَة، ىَموَل: ؾَمِؿْع َٓ َيَزاُل َأْمُر افَِّْٚس َمِٚض

ُؿ اْثَْٚ َظَؼَ َرُجًَل  ُٓ َٔ
ِلُّ شَمٚ َوفِ ،  ، صُمؿَّ شَمَؽؾََّؿ اًمـٌَّ ًْ قَمكَمَّ سمَِؽؾَِؿٍي ظَمِػَق

ًُ َأِِّب: َموذَ  َلًْم ًَ ـْ ُؿَرْيشٍ »وَل: ؟ وَمؼَ  هللا ىَموَل َرؾُمقُل اوَم ْؿ ِم ُٓ ُِّ  .شـُ

ـِ  ـِ ؾَمُؿَرَة، قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ـْ ؾِماَمٍك، قَم صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق وطَمدَّ

ِلِّ  ، َومَلْ َيْذيُمْر:  اًمـٌَّ ٌِ  .شًَٔٚٓ َيَزاُل َأْمُر افَِّْٚس َمِٚض »ِِبََذا احْلَِدي

ـِ طَمْرٍب،  ـْ ؾِماَمِك سْم ـُ ؾَمَؾَؿَي، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ، طَمدَّ َْزِديُّ ْٕ ـُ ظَموًمٍِد ا اُب سْم صَمـَو َهدَّ طَمدَّ

ًُ َرؾُمقَل ا ـَ ؾَمُؿَرَة، َيُؼقُل: ؾَمِؿْع ًُ ضَموسمَِر سْم   هللىَموَل: ؾَمِؿْع
ْشََلُم َظِزيًزا إَِػ اْثَْْل َظَؼَ َخِِٔ»َيُؼقُل:  ًٜ َٓ َيَزاُل اإْلِ ْ َأوْمَفْؿَفو، شٍَ ، صُمؿَّ ىَموَل يَمؾَِؿًي مَل

َِِّب: َمو ىَموَل؟ وَمَؼوَل:  ِٕ  ًُ ـْ ُؿَرْيشٍ »وَمُؼْؾ ْؿ ِم ُٓ ُِّ  .شـُ

ـْ  ، قَم ْعٌِلِّ ـِ اًمشَّ ـْ َداُوَد، قَم صَمـَو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، قَم ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم طَمدَّ

ـِ ؾَمُؿَرَة، ىَموَل: ىمَ  ِلُّ ضَموسمِِر سْم َْمُر َظِزيًزا إَِػ »: وَل اًمـٌَّ ْٕ َٓ َيَزاُل َهَذا ا

 ًٜ ٍَ شاْثَْْل َظَؼَ َخِِٔ
(1)

َِِّب: َمو ىَموَل؟ وَمَؼوَل:  ِٕ  ًُ ْ َأوْمَفْؿُف، وَمُؼْؾ  مَل
ٍ
ء ، ىَموَل: صُمؿَّ شَمَؽؾََّؿ سمٌَِمْ

                                                        
وٕئؿي اًمراومضي قمنميي، وم صمـو قمنم مـ يؼصدهؿ اًمراومضي آصمـووٓ يؿؽـ أن يؽقن همٓء آ (3) 

ومي ومقفؿ مل يِؾ إمر مـفؿ ومعاًل إٓ اصمـون ومهو قمكم واحلًـ اكحصور اإلم اًمذيـ زقمؿ اًمراومضي

= 
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ـْ ُؿَرْيشٍ » ْؿ ِم ُٓ ُِّ  .شـُ

، طَمدَّ  ـُ قَمكِمٍّ اجْلَْفَضِؿلُّ صَمـَو َكٍْمُ سْم ـُ قَمْقٍن، ح طَمدَّ صَمـَو اسْم ـُ ُزَرْيٍع، طَمدَّ صَمـَو َيِزيُد سْم

ـِ  ـُ قَمْقٍن، قَم صَمـَو اسْم صَمـَو َأْزَهُر، طَمدَّ ، َواًمؾَّْػُظ ًَمُف، طَمدَّ ـُ قُمْثاَمَن اًمـَّْقوَمكِمُّ صَمـَو َأمْحَُد سْم وطَمدَّ

ًُ إمَِم َرؾُمقِل ا ـِ ؾَمُؿَرَة، ىَموَل: اْكَطَؾْؼ ـْ ضَموسمِِر سْم ، قَم ْعٌِلِّ   هللاًمشَّ
ِؿْعُتُف َيُؼقُل:  ًَ ًٜ »َوَمِعل َأِِّب، وَم ٍَ ٚ إَِػ اْثَْْل َظَؼَ َخِِٔ ًً ـُ َظِزيًزا َمِْٔ ي ، شَٓ َيَزاُل َهَذا افدِّ

َِِّب: َمو ىَموَل؟ ىَموَل:  ِٕ  ًُ ـِقَفو اًمـَّوُس، وَمُؼْؾ ـْ ُؿَرْيشٍ »وَمَؼوَل يَمؾَِؿًي َصؿَّ ْؿ ِم ُٓ ُِّ  .شـُ

ـُ ؾَمِعقدٍ  ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق ـُ طَمدَّ صَمـَو طَموشمٌِؿ َوُهَق اسْم : طَمدَّ َٓ ٌََي، ىَمو ـُ َأِِّب ؿَمْق ، َوَأسُمق سَمْؽِر سْم

ًُ إمَِم  ٌْ ـِ َأِِّب َوىمَّوٍص، ىَموَل: يَمَت ـِ ؾَمْعِد سْم ـْ قَموِمِر سْم اَمٍر، قَم ًْ ـِ ِم ـِ اعمَُْفوضِمِر سْم إؾِْماَمقِمقَؾ، قَم

ِِن  ـِ ؾَمُؿَرَة َمَع هُماَلِمل َكوومٍِع، َأْن َأظْمؼِمْ ـْ َرؾُمقِل ا ضَموسمِِر سْم  ؾَمِؿْعَتُف ِم
ٍ
ء  هللسمٌَِمْ

َرؾُمقَل ا ًُ ، ؾَمِؿْع َيْقَم   هلل، ىَموَل: وَمَؽَتَى إزَِمَّ

ؾَْمَؾِؿلُّ َيُؼقُل:  ْٕ قَن »مُجَُعٍي قَمِشقََّي ُرضِمَؿ ا ُُ ، َأْو َي ُٜ َٚظ قَم افسَّ َُ ـُ َؿٚئِاًم َحتَّك َت ي َٓ َيَزاُل افدِّ

ـُ   ، ًٜ ٍَ ُؿ اْثَْٚ َظَؼَ َخِِٔ ُُ ْٔ َِ ـْ ُؿَرْيشٍ َظ ْؿ ِم ُٓ   .شُِّ

ى »َوؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل:  ْسَ
َٝ ـِ ْٔ ََٔض، َب َْب ْٕ َٝ ا ْٔ َتتُِحقَن اْفَب ٍْ َغ َي ِّ ـَ ادُْْسِِ : ِم ٌٜ َْٔب ُظَه

ى َأوْ    .شآِل ـِْسَ

ابَِغ َؾْٚحَذُروُهؿْ »َوؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل:  ذَّ ـَ  ِٜ َٚظ   .شإِنَّ َبْغَ َيَدِي افسَّ

ْٔتِفِ  هللإَِذا َأْظَىك ا»: َوؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل  ِسِف َوَأْهِؾ َب ٍْ َْٔبَدْأ بَِْ ِْ ا َؾ ْؿ َخْرً ـُ   .شَأَحَد

ْقضِ »َوؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل:  َرُط َظَذ اْْلَ ٍَ ٚ اْف َٕ  .شَأ

                                                        
= 
 يؼّرون أن اًمديـ مل يؽـ قمزيًزا ذم أزمـي إئؿي طمتك يقمـو هذا،  -أقمـل اًمراومضي  -، وهؿ

 )م( .واهلل اعمًتعون
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ـْ ُمَفوضِمرِ  ـُ َأِِّب ِذْئٍى، قَم صَمـَو اسْم ـُ َأِِّب وُمَدْيٍؽ، طَمدَّ صَمـَو اسْم ـُ َراومٍِع، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـِ  طَمدَّ سْم

ـْ  ًَ ِم صْمـَو َمو ؾَمِؿْع ، طَمدِّ ـِ ؾَمُؿَرَة اًْمَعَدِويِّ ُف َأْرؾَمَؾ إمَِم اسْم ـِ ؾَمْعٍد، َأكَّ ـْ قَموِمِر سْم اَمٍر، قَم ًْ ِم

ًُ َرؾُمقَل ا هللَرؾُمقِل ا   هلل، وَمَؼوَل: ؾَمِؿْع
ٌِ طَموشمِؿٍ   .َيُؼقُل: وَمَذيَمَر َكْحَق طَمِدي

  (: 3501 ، زقه533ص  /6ج ) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـِ قُمَؿَر،  ـِ اسْم ًُ َأِِّب، قَم ٍد، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـُ حُمَؿَّ صَمـَو قَموِصُؿ سْم صَمـَو َأسُمق اًمَقًمِقِد، طَمدَّ طَمدَّ

 ِِّل ـِ اًمـٌَّ َٓ َيَزاُل َهَذا إَْمُر يِف ُؿَرْيٍش َمٚ »، ىَموَل: ، قَم

ُؿ اْثَْٚنِ  ُٓ َل ِمْْ َِ  .شَب

 (.3810، رىمؿ 441/ص 1وأظمرضمف مًؾؿ )ج 

  (: 3500، زقه 533ص  /6ج ) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـِ  ٌَػْمِ سْم ـُ ضُم ُد سْم ، ىَموَل: يَموَن حُمَؿَّ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ٌَْد ا ـْ ىُمَرْيٍش: َأنَّ قَم ُف سَمَؾَغ ُمَعوِوَيَي َوُهَق قِمـَْدُه ذِم َووْمٍد ِم ُث َأكَّ ـِ  هللُمْطِعٍؿ حُيَدِّ ـَ قَمْؿِرو سْم سْم

ـْ ىَمْحَطوَن، وَمَغِضَى ُمَعوِوَيُي، وَمَؼوَم وَمَلصْمـَك قَمغَم ا ُف ؾَمَقُؽقُن َمؾٌِؽ ِم ُث َأكَّ  هللاًمَعوِص حُيَدِّ

 ًَ ٌَ ًَمْق صُمقَن َأطَموِدي ًٓ ِمـُْؽْؿ َيَتَحدَّ ُف سَمَؾَغـِل َأنَّ ِرضَمو و سَمْعُد، وَمنِكَّ ًْ سماَِم ُهَق َأْهُؾُف، صُمؿَّ ىَموَل: َأمَّ

ـْ َرؾُمقِل اهللذِم يمَِتوِب ا وًُمُؽْؿ،  هلل، َوَٓ شُمْمصَمُر قَم ، وَمُلوًَمِئَؽ ضُمفَّ

ًُ َرؾُمقَل ا تِل شُمِضؾُّ َأْهَؾَفو، وَمنِِنِّ ؾَمِؿْع ويُمْؿ َوإََموِِنَّ اًمَّ   هللوَمنِيَّ
بَُّف ا»َيُؼقُل  ـَ  َّٓ ِٚدُيِْؿ َأَحٌد، إِ ًَ ِف، َمٚ َأَؿُٚمقا  هللإِنَّ َهَذا إَْمَر يِف ُؿَرْيٍش َٓ ُي ِٓ َظَذ َوْج

ـَ  ي  .شافدِّ

 ّ (: 1451ص  /3ج ) هللزمحُ ا مطلهقال 

ٌُْد ا صَمـَو قَم صَمـَو اعمُِْغػَمُة  هللطَمدَّ : طَمدَّ َٓ ـُ ؾَمِعقٍد، ىَمو ٌَُي سْم ـِ ىَمْعـٍَى، َوىُمَتْق َؾَؿَي سْم ًْ ـُ َم سْم
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ـُ طَمْرٍب  صَمـَو ُزَهػْمُ سْم ، ح وطَمدَّ َزاِملَّ ـُ َيْعـَِقوِن احْلِ صَمـَو ؾُمْػَقوُن سْم : طَمدَّ َٓ ، َوقَمْؿٌرو اًمـَّوىِمُد، ىَمو

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا قَْمَرِج، قَم ْٕ ـِ ا َكوِد، قَم ـْ َأِِّب اًمزِّ و، قَم  هللقُمَقْقـََي، يماَِلمُهَ

 :-  َِّل ٌُْؾُغ سمِِف اًمـٌَّ : َي ٌِ ُزَهػْمٍ ، َوذِم طَمِدي
ْؿ، » -وىَموَل قَمْؿٌرو: ِرَواَيًي  ِٓ ِّ ْؿ دُِْسِِ ُٓ ُّ

ِْٖن، ُمْسِِ َرْيٍش يِف َهَذا افنَّ َُ افَُّْٚس َتَبٌع فِ

ٚؾِِرِهؿْ  َُ ٚؾُِرُهْؿ فِ ـَ  .شَو

ٌٍِّف،  ـِ ُمـَ وِم سْم ـْ مَهَّ صَمـَو َمْعَؿٌر، قَم اِق، طَمدَّ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ـُ َراومٍِع، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وطَمدَّ

صَمـَو  ـْ َرؾُمقِل اىَموَل: َهَذا َمو طَمدَّ ٌَ  هللَأسُمق ُهَرْيَرَة، قَم ، وَمَذيَمَر َأطَموِدي

  :ِمـَْفو

ِْٖن، »:  هللَوىَموَل َرؾُمقُل ا َرْيٍش يِف َهَذا افنَّ َُ افَُّْٚس َتَبٌع فِ

ٚؾِِرِهؿْ  َُ ٚؾُِرُهْؿ َتَبٌع فِ ـَ ْؿ، َو ِٓ ِّ ْؿ َتَبٌع دُِْسِِ ُٓ ُّ
 .شُمْسِِ

ـُ طَمٌِقٍى احْلَورِ  صَمـِل حَيَْقك سْم صَمـِل َأسُمق وطَمدَّ ، طَمدَّ ٍٍ ـُ ضُمَرْي صَمـَو اسْم صَمـَو َرْوٌح، طَمدَّ ، طَمدَّ صمِلُّ

ٌِْد ا ـَ قَم ُف ؾَمِؿَع ضَموسمَِر سْم ، َأكَّ سَمػْمِ ِلُّ هللاًمزُّ افَُّْٚس »: ، َيُؼقُل: ىَموَل اًمـٌَّ

 ِّ ْرِ َوافؼَّ َرْيٍش يِف اْْلَ َُ  .شَتَبٌع فِ

  (: 7640) هللزمحُ ا اإلماو أمحدقال 

صَمـَو  ـْ َأِِّب طَمدَّ ، قَم يِّ ـْ ؾَمِعقٍد اعمَْْؼؼُمِ ـِ َأِِّب ِذْئٍى، قَم ـِ اسْم صَمـَو َمْعَؿٌر، قَم اِق، طَمدَّ زَّ ٌُْد اًمرَّ قَم

ٚ، َوإِنَّ »:  هللُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ًَّ إِنَّ ِِل َظَذ ُؿَرْيٍش َح

ُْق
ِّ َدُفقا، َوْائُت ًَ قا َؾ ُّ َُ ٚ، َمٚ َح ًَّ ْؿ َح ُُ ْٔ َِ َرْيٍش َظ َُ ُِحُقا َؾَرُِحُقافِ ْوا، َواْشُسْ َٖدَّ  .شا َؾ

 هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح.

/ص 3)ج  شمصـػ قمٌد اًمرزاق»يمام ذم آظمر  شاجلومع»وىمد أظمرضمف معؿر ذم 

: قمـ اسمـ أِّب ذئى، قمـ ؾمعقد سمـ أِّب ؾمعقد، قمـ أِّب هريرة هلل(، ومؼول رمحف ا47
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ٚ، »:  هللىمول: ىمول رؾمقل ا ًَّ وإّن فَريش إّن ِل ظذ ؿريش ح

ٚ، مٚ حُّقا ؾًدفقا، وائتّْقا ؾّٖدوا، واشسُحقا ؾرُحقا، ؾّـ َل يًٍؾ  ًَّ ظُِٔؿ ح

 .شهللذفؽ مْٓؿ ؾًِٔف فًْٜ ا

  (: 81/ ص 4ج ) هللزمحُ ا اإلماو أمحدقال 

ـْ ـمَ  ، قَم ْهِريِّ ـِ اًمزُّ ـُ َأِِّب ِذْئٍى، قَم َكو اسْم ـُ َهوُروَن، ىَموَل: َأظْمؼَمَ صَمـَو َيِزيُد سْم ـِ طَمدَّ ْؾَحَي سْم

ٌِْد ا ـِ ُمْطِعٍؿ، َأنَّ َرؾُمقَل ا هللقَم ٌَػْمِ سْم ـْ ضُم َْزَهِر، قَم ْٕ ـِ ا ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ـِ قَمْقٍف، قَم  هللسْم

  :ـْ َؽْرِ ُؿَرْيشٍ »ىَموَل ُجِؾ ِم ِة افرَّ َرِرِّ ِمْثَعْ ُؿقَّ َُ ِْ وَمِؼقَؾ  شإِنَّ فِ

 : ْهِريِّ ِْل بِ »ًمِؾزُّ ًْ ْأِي َذفَِؽ؟ َؿَٚل َمٚ َي ْبَؾ افرَّ ُٕ  .ش: 

 هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح.

 .شاإلصوسمي»وقمٌد اًمرمحـ سمـ أزهر صحوِّب ؿمفد طمـقـًو يمام ذم 

 (.196/ص 1)ج  شيمشػ إؾمتور»احلديٌ أظمرضمف اًمٌزار يمام ذم 

  (: 185/ ص 4ج ) هللزمحُ ا اإلماو أمحدقال 

صَمـَو إؾِْم  ـُ َكوومٍِع، طَمدَّ صَمـَو احْلََؽُؿ سْم ـْ طَمدَّ ـِ ُزْرقَمَي، قَم ـْ َوْؿَضِؿ سْم ـُ قَمقَّوٍش، قَم اَمقِمقُؾ سْم

ِلَّ  ٌٍْد َأنَّ اًمـٌَّ ـِ قَم ٌََي سْم ـْ قُمْت َة، قَم ـِ ُمرَّ ـْ يَمثػِِم سْم ٌَْقٍد، قَم ـِ قُم ْيِح سْم  ُذَ
، َواْلِْ »: ىَموَل  ِٜ َبَن ْظَقُة يِف اْْلَ َْٕهِٚر، َوافدَّ َ ْٕ ُؿ يِف ا ُْ ُٜ يِف ُؿَرْيٍش، َواْْلُ ََلَؾ ْجَرُة يِف اْْلِ

ُد  ًْ ـَ َب ِٚجِري َٓ َغ، َوادُْ ِّ  .شادُْْسِِ

 طمديٌ طمًـ.

: ًمؽـ إذا هللهذه إدًّمي شمدّل قمغم أّن اإلمومي ذم ىمريش، وِبذا كؼقل، واحلؿد 

وصمى قمؾقفو همػم ىمرر مًؾؿ، واؾمتتّى ًمف إمر، وضمى اًمًؿع واًمطوقمي ًمف ذم 

ًٌو حلؼِّ همػمه، ّٕن اعمعروف درًءا ًمؾػتـي وصقًكو ًمدموء اعمًؾؿلم، وهق ي ؽقن مغتِص
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َم.  اخلالومي ذم ىمريش يمام شمؼدَّ
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 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ:  هللقال ا
 مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  يمجن ىم
 .]اًمػتح[  ِّ ٰر ٰذ يي ىي

 .[3]اعموئدة:   ِّ ىقيق يف ىف يث ىث ٱّٰ : ّقال

 ّ (: 89/ ص 1ج ) هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ٌِْد ا ـْ قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ٌََي، ىَموَل: طَمدَّ ـُ قُمْؼ صَمـَو ىَمٌِقَصُي سْم َة،  هللطَمدَّ ـِ ُمرَّ سْم

ٌِْد ا ـْ قَم وٍق، قَم ـْ َمْنُ ِلَّ  هللقَم ـِ قَمْؿٍرو َأنَّ اًمـٌَّ ـْ »: ىَموَل  سْم َأْرَبٌع َم

ـَ  ٌٜ ِم َِ ْٝ ؾِِٔف َخْه َٕ ٚ ـَ َـّ  ُٓ ٌٜ ِمْْ َِ ْٝ ؾِِٔف َخْه َٕ ٚ ـَ ـْ  ٚ َخٚفًِهٚ، َوَم ًَ َٚن ُمَْٚؾِ ـَ َـّ ؾِِٔف  ـُ

َذَب، َوإَِذا َظَٚهَد  ـَ َث  ـَ َخَٚن، َوإَِذا َحدَّ
ِ ٚ: إَِذا اْؤُِت َٓ ِٚق َحتَّك َيَدَظ ٍَ َؽَدَر، َوإَِذا  افِّْ

  .شَخَٚصَؿ َؾَجرَ 

ـِ إقَْمَؿشِ شَموسَمعَ  ٌَُي، قَم  .ُف ؿُمْع

 ّ (: 201/ ص 13ج  ) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل:  ـْ َأِِّب َصوًمٍِح، قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم ـْ َأِِّب مَحَْزَة، قَم ٌَْداُن، قَم صَمـَو قَم طَمدَّ

ُؿ ا»:  هللىَموَل َرؾُمقُل ا ُٓ ُّ ِِّ َُ ٌٜ َٓ ُي ِٜ  هللَثََلَث ََٔٚم
َِ ْؿ  َيْقَم اف ِٓ ٔ ِـّ َوَٓ ُيَز

بِِٔؾ، َوَرُجٌؾ َبَٚيَع  ـَ افسَّ َُْع ِمُْْف اْب ّْ ْؿ َظَذاٌب َأفٌِٔؿ: َرُجٌؾ َظَذ َؾْوِؾ َمٍٚء بِٚفىَِّريِؼ َي َوَْلُ

َّٓ ََلْ َيِػ َفُف، َوَرُجٌؾ يُ  َُٔٚه، إِْن َأْظَىُٚه َمٚ ُيِريُد َوََف َفُف َوإِ ْٕ َّٓ فُِد ُف إِ ًُ َبٚيُِع َرُجًَل إَِمًٚمٚ َٓ ُيَبٚيِ

َػ بِٚ َِ ، َؾَح ًَْكِ َد اف ًْ ٍٜ َب ًَ ِْ َؿُف، ؾَ  هللبِِس َذا َؾَهدَّ ـَ َذا َو ـَ  ٚ ْد ُأْظىَِل َِبَ ََ َط َف ًْ ََٖخَذَهٚ، َوََلْ ُي
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ٚ  .شَِبَ

م،  أمو إذا يمػر احلويمؿ ومال جيى اًمقوموء سموًمٌقعي، حلديٌ قمٌودة سمـ اًمصومً اعمتؼدِّ

ًرا بَ إ»وومقف:  ٍْ ـُ ْؿ َّٓ َأْن َتَرْوا  ـُ  .شُبْرَهٚنٌ  هللا ؾٔف مـَقاًحٚ، ِظَْْد

 حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني ٱّٰ : ّقال
 .]اًمٌؼرة[  ِّ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب

  ِّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱّٰ : ّقال

 .]اًمـًوء[

ورؾمقًمف، ومنّن هذا  هللويمذا إذا يمون اعمٌويع قمغم سمقعي همػم ذقمقي، أي مل يلذن ِبو ا

َتٚوز ِل ظـ أمتل  هللإّن ا»جيى قمؾقف اًمقوموء ِبو حلديٌ:  هق مرادكو سمغػم ذقمقي، ومال

 ، وهق طمديٌ طمًـ.شاْلىٖ وافْسٔٚن ومٚ اشتُرهقا ظِٔف

ويمذا إذا يموكً همػم ذقمقي يمٌقعي اإلظمقان اعمًؾؿلم عمجفقل ٓ يدرى مو طموًمف 

مـ »: شاًمصحقحلم»ومنكف ٓ جيى اًمقوموء ِبو، ومنن صحٌتفو يؿلم يمػرت حلديٌ 

أى ؽرهٚ خًرا مْٓٚ ؾِٖٔت افذي هق خر، وفٍُٔرن ظـ حِػ ظذ يّغ ؾر

 .شئّْف

ويمذا سمقعي مشويخ اًمصقومقي اعمٌتدقمي سموـمؾي، ويمذا سمقعي اعمؽورمي
(1)

اًمضوًملم اًمذيـ  

م رء مـ أطمقاهلؿ ٓ جيقز اًمقوموء ِبو،  هؿ أيمػر مـ اًمقفقد واًمـصورى، وىمد شمؼدَّ

 (:103/ ص4)ج  شصحقحف»دًمقؾـو قمغم سمطالن هذه اًمٌقعوت مو رواه اًمٌخوري ذم 

                                                        
ر إرض مـفؿ - اعمؽورمي مـ ـمقائػ اًمراومضي اإلؾمامقمقؾقي اًمٌوـمـقي اًمؽػرة (3)   .-ًمعـفؿ اهلل وـمفَّ

 )م(
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 هللقال زمحُ ا : 

ـْ  ٍد، قَم ـِ حُمَؿَّ ـِ اًمَؼوؾِمِؿ سْم ـْ َأسمِقِف، قَم ـُ ؾَمْعٍد، قَم صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم صَمـَو َيْعُؼقُب، طَمدَّ طَمدَّ

: ىَموَل َرؾُمقُل اقَموِئَشَي  ًْ ٚ »:  هلل، ىَموًَم َٕ ـْ َأْحَدَث يِف َأْمِر َم

َق َردي  ُٓ َْٔس ؾِِٔف، َؾ ٌُْد ا شَهَذا َمٚ َف ـُ َأِِّب  هللَرَواُه قَم ٌُْد اًمَقاطِمِد سْم ، َوقَم ـُ ضَمْعَػٍر اعمَْخَرِملُّ سْم

ـِ إسِْمَراِهقؿَ  ـْ ؾَمْعِد سْم  .قَمْقٍن، قَم
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 حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٱّٰ تعاىل: هللقال ا
 مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم
 .]اًمـًوء[  ِّ  هب مب هئ

 (13/121) هللزمحُ ا البدازٖ قال : 

ـِ  ـْ َأَكِس سْم ـْ َأِِّب اًمتَّقَّوِح، قَم ٌََي، قَم ـْ ؿُمْع ـُ ؾَمِعقٍد، قَم صَمـَو حَيَْقك سْم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

ًُقا، »:  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اَموًمٍِؽ  قا َوَأضِٔ ًُ َّ اْش

ٌٜ َوإِِن اْشتُ  َٖنَّ َرْأَشُف َزبَِٔب ـَ  ، ْؿ َظْبٌد َحَبِقي ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ِّ
 .شًْ

ٌَّوٍس  ـِ قَم ـِ اسْم ، قَم
ٍ
ـْ َأِِّب َرضَموء ـِ اجلَْعِد، قَم صَمـَو مَحَّوٌد، قَم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم طَمدَّ

ِلُّ  رِ »: َيْرِويِف، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ َُ ًْٔئٚ َؾ ـْ َأِمِرِه َص ـْ َرَأى ِم   َهفُ َم

 ًٜ َّٔ
ًٜ َجِٚهِِ َّٓ َمَٚت ِمَٔت قُت، إِ ُّ َٔ ا َؾ َٜ ِصْزً ِٚرُق اجَلاَمَظ ٍَ َْٔس َأَحٌد ُي ُف َف َّٕ ، َؾِ٘ َْٔهِزْ ِْ  .شَؾ

 (.1/3477أظمرضمف مًؾؿ )

ٌَْقِد ا ـْ قُم ـُ ؾَمِعقٍد، قَم صَمـَو حَيَْقك سْم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم ٌِْد اهللطَمدَّ ـْ قَم صَمـِل َكوومٌِع، قَم  هلل، طَمدَّ

 ِِّل ـِ اًمـٌَّ ُٜ َظَذ ادَْرِء ادُْسِِِؿ »، ىَموَل: ، قَم ُع َوافىََّٚظ ّْ افسَّ

 َٜ َع َوَٓ َضَٚظ ّْ ٍٜ َؾََل َش َٔ ِه ًْ َّ ، َؾَِ٘ذا ُأِمَر بِ ٍٜ
َٔ ِه ًْ َّ َمْر بِ ْٗ ِرَه، َمٚ ََلْ ُي ـَ َّٛ َو  .شؾِٔاَم َأَح

 (.1/3469أظمرضمف مًؾؿ )

ـِ هِمَقوٍث، ـُ طَمْػِص سْم صَمـَو قُمَؿُر سْم ـُ  طَمدَّ صَمـَو ؾَمْعُد سْم صَمـَو إقَْمَؿُش، طَمدَّ صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ طَمدَّ

ـْ قَمكِمٍّ  ، قَم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ َأِِّب قَم ٌَْقَدَة، قَم ِلُّ قُم ٌَ اًمـٌَّ ، ىَموَل: سَمَع
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  ،ـَ إَْكَصوِر، َوَأَمَرُهْؿ َأْن ُيطِقُعقُه َر قَمَؾْقِفْؿ َرضُماًل ِم ًي، َوَأمَّ يَّ َهِ

ِلُّ وَمَغِضَى قَمَؾْقفِ  َأْن شُمطِقُعقِِن؟  ْؿ، َوىَموَل: َأًَمْقَس ىَمْد َأَمَر اًمـٌَّ

ًٌو، َوَأْوىَمْدشُمْؿ َكوًرا، صُمؿَّ َدظَمْؾُتْؿ ومِقَفو  ًُ قَمَؾْقُؽْؿ عمََو مَجَْعُتْؿ طَمَط ىَموًُمقا: سَمغَم، ىَموَل: ىَمْد قَمَزْم

ظُمقلِ  قا سمِوًمدُّ ًٌو، وَمَلْوىَمُدوا َكوًرا، وَمَؾامَّ مَهُّ ، وَمَؼوَم َيـُْظُر سَمْعُضُفْؿ إِمَم سَمْعٍض، وَمَجَؿُعقا طَمَط

ِلَّ  اَم شَمٌِْعـَو اًمـٌَّ ٌَْقـاََم  ىَموَل سَمْعُضُفْؿ: إِكَّ ـَ اًمـَّوِر َأوَمـَْدظُمُؾَفو؟ وَم ومَِراًرا ِم

ِلِّ  ٌُُف، وَمُذيمَِر ًمِؾـٌَّ ـَ هَمَض ، ُهْؿ يَمَذًمَِؽ، إِْذ ََخََدِت اًمـَّوُر، َوؾَمَؽ
ُِقَهٚ مَ »وَمَؼوَل:  ُروِف َفْق َدَخ ًْ ُٜ يِف ادَ اَم افىََّٚظ َّٕ ٚ َأَبًدا، إِ َٓ  .شٚ َخَرُجقا ِمْْ

 (.1/3469أظمرضمف مًؾؿ )

 (13/181) هللزمحُ ا البدازٖ قال : 

 :سَموُب إَِذا ىَمَه احلَويِمُؿ سمَِجْقٍر، َأْو ظِماَلِف َأْهِؾ اًمِعْؾِؿ وَمُفَق َردٌّ 

اِق،  زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم صَمـَو حَمُْؿقٌد، طَمدَّ ـِ طَمدَّ ـْ ؾَمومِلٍ، قَم ، قَم ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو َمْعَؿٌر، قَم َأظْمؼَمَ

ِلُّ  ٌَ اًمـٌَّ ـِ قُمَؿَر سَمَع ٌِْد ا اسْم صَمـِل َأسُمق قَم ـُ  هللظَموًمًِدا ح وطَمدَّ ُكَعْقُؿ سْم

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ َأسمِقِف، ىَموَل هللمَحَّوٍد، طَمدَّ ـْ ؾَمومِلٍ، قَم ، قَم ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو َمْعَؿٌر، قَم ٌَ ، َأظْمؼَمَ : سَمَع

ِلُّ  ـُقا َأْن َيُؼقًُمقا  اًمـٌَّ ًِ
ـَ اًمَقًمِقِد إمَِم سَمـِل ضَمِذيَؿَي، وَمَؾْؿ حُيْ ظَموًمَِد سْم

، َوَدوَمَع إمَِم يُمؾِّ َرضُمٍؾ ِمـَّو  ٌَْلَكو، وَمَجَعَؾ ظَموًمٌِد َيْؼُتُؾ َوَيْلِهُ ٌَْلَكو َص َأؾْمَؾْؿـَو، وَمَؼوًُمقا: َص

: َواَأؾِمػَمُه، وَمَلَمَر يُمؾَّ َرضُمٍؾ ِمـَّ  ًُ َٓ َأىْمُتُؾ َأؾِمػِمي، َوَٓ َيْؼُتُؾ  هللو َأْن َيْؼُتَؾ َأؾِمػَمُه، وَمُؼْؾ

ِلِّ  ـْ َأْصَحوِِّب َأؾِمػَمُه، وَمَذيَمْرَكو َذًمَِؽ ًمِؾـٌَّ ؿَّ فِٓا»وَمَؼوَل:  َرضُمٌؾ ِم

ـُ افَقفِٔدِ  َّٚ َصََْع َخٚفُِد ْب َْٔؽ َِم شَملْمِ  شإِِّنِّ َأْبَرُأ إَِف  .َمرَّ

 (6/116) هللزمحُ ا ٖالبداز قال : 

ُف ؾَمِؿَع  صَمُف َأكَّ َكوِد، َأنَّ إقَْمَرَج، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق اًمزِّ َكو ؿُمَعْقٌى، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ
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ُف، ؾَمِؿَع َرؾُمقَل اَأسَمو ُهَرْيَرَة  ـْ » ، َيُؼقُل: هلل، َأكَّ َم

ْد َأَضَٚع ا ََ ـْ َظَهِِّٚن هللَأَضَٚظِْل َؾ ْد َظَل ا، َوَم ََ ْد َأَضَٚظِْل، هلل َؾ ََ ـْ ُيىِِع إَِمَر َؾ ، َوَم

ََك بِِف، َؾِْ٘ن َأَمرَ  ـْ َوَرائِِف َوُيتَّ َٚتُؾ ِم ََ ٌٜ ُي اَم اإِلَمُٚم ُجَّْ َّٕ ْد َظَهِِّٚن، َوإِ ََ ًِْص إَِمَر َؾ ـْ َي  َوَم

َقى ا َْ ِْٔف ِمْْفُ َوَظَدَل، َؾِ٘نَّ َفُف بَِذفَِؽ َأْجًرا َوإِْن َؿٚ هللبَِت َِ ِه َؾِ٘نَّ َظ ْرِ ٌَ  .شَل بِ

 (.3473و 1/3466أظمرضمف مًؾؿ )

 (13/5) البدازٖ قال : 

ـِ ؾَمِعقٍد،  ـْ سُمْنِ سْم ، قَم ـْ سُمَؽػْمٍ ـْ قَمْؿٍرو، قَم ـُ َوْهٍى، قَم صَمـِل اسْم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ، طَمدَّ طَمدَّ

ـِ َأِِّب ُأَمقََّي، ىَموَل: َدظَمْؾـَو قَمغَم قمُ  ـْ ضُمـَوَدَة سْم ، َوُهَق َمِريٌض، ىُمْؾـَو: قَم ًِ وِم ـِ اًمصَّ ٌَوَدَة سْم

ٌٍ َيـَْػُعَؽ اهللَأْصَؾَحَؽ ا ْث سمَِحِدي ِلِّ  هلل، طَمدِّ ـَ اًمـٌَّ سمِِف، ؾَمِؿْعَتُف ِم

 ُِّل ٌَوَيْعـَوُه، ، ىَموَل: َدقَموَكو اًمـٌَّ وَمَؼوَل ومِقاَم   وَم

ِع َوافىَّ »َأظَمَذ قَمَؾْقـَو:  ّْ َْٚ َظَذ افسَّ ًَ ٚ َأْن َبَٚي َٕ ٚ َوُيْسِ َٕ َرِهَْٚ، َوُظْسِ ُْ ، يِف َمَْْنىَِْٚ َوَم ِٜ َٚظ

ـَ ا ْؿ ِم ـُ ًرا َبَقاًحٚ، ِظَْْد ٍْ ـُ َّٓ َأْن َتَرْوا  ُف، إِ َِ َِْٚزَع إَْمَر َأْه ُٕ َْْٔٚ، َوَأْن َٓ  َِ ؾِِٔف  هللَوَأَثَرًة َظ

 .شُبْرَهٚنٌ 

 (.1/3470أظمرضمف مًؾؿ )

 (6/5) البدازٖ قال : 

صَمـَو  ـْ ُأؾَمْقِد طَمدَّ ـِ َموًمٍِؽ، قَم ـْ َأَكِس سْم ـْ ىَمَتوَدَة، قَم ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ قَمْرقَمَرَة، طَمدَّ ُد سْم حُمَؿَّ

ِلَّ  : َأنَّ َرضُماًل َأشَمك اًمـٌَّ ـِ طُمَضػْمٍ ، هلل، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اسْم

َتْعِؿْؾـِل؟ ىَموَل:  ًْ ْ شَم ًَ وُماَلًكو َومَل ْوَن »اؾْمَتْعَؿْؾ ْؿ َشَسَ ُُ َّٕ وا َحتَّك إِ ًِْدي َأَثَرًة، َؾْٚصِزُ َب

ْقِِّن  ََ ِْ  .شَت

 (.1/3474أظمرضمف مًؾؿ )



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     111

 

 (6/495) البدازٖ قال : 

اِز،  ـْ وُمَراٍت اًمَؼزَّ ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ طَمدَّ

ًُ َأسَمو طَموِزٍم، ىَموَل: ىَموقمَ  ـِ ىَموَل: ؾَمِؿْع ُث قَم ِؿْعُتُف حُيَدِّ ًَ ْدُت َأسَمو ُهَرْيَرَة ََخَْس ؾِمـلَِم، وَم

ِلِّ  ََِؽ »، ىَموَل: اًمـٌَّ اَم َه َِّ ـُ َُٔٚء،  بِ ْٕ ُؿ إَ ُٓ ائَِٔؾ َتُسقُش ْٝ َبُْق إَِْسَ َٕ ٚ ـَ

ُثُرونَ  ُْ َٔ ُٚء َؾ ٍَ َِ قُن ُخ ُُ َٔ ًِْدي، َوَش بِلَّ َب َٕ ُف َٓ  َّٕ ، َوإِ بِلي َٕ ُف  ٍَ َِ بِلي َخ ًُمقا: وَماَم شَمْلُمُرَكو؟ ىَمو شَٕ

ْؿ، َؾِ٘نَّ ا»ىَموَل:  ُٓ ََّ ِل، َأْظُىقُهْؿ َح ِل َؾَٕٚوَّ ِٜ إَوَّ ًَ ْٔ َظُٚهؿْ  هللُؾقا بَِب ْؿ َظامَّ اْشَسْ ُٓ ُِ  .شَشٚئِ

 (.1/3473أظمرضمف مًؾؿ )

 (6/612) البدازٖ قال : 

ـِ إَ  َكو ؾُمْػَقوُن، قَم ـُ يَمثػٍِم، َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـِ طَمدَّ ـِ اسْم ـِ َوْهٍى، قَم ـْ َزْيِد سْم قْمَؿِش، قَم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ُعقٍد، قَم ًْ قُن َأَثَرٌة َوُأُمقٌر ُتُُِْْروَْنَٚ»، ىَموَل: َم ُُ  شَشَت

َُٖفقَن ا»وَماَم شَمْلُمُرَكو؟ ىَموَل:  هللىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل ا ْؿ، َوَتْس ُُ ْٔ َِ وَن اَْلؼَّ افَِّذي َظ دُّ َٗ افَِّذي  هللُت

ؿْ  ُُ  .شَف

 (.1/3471ظمرضمف مًؾؿ )أ

 (3/1467) مطله قال : 

ـْ َيْعُؼقَب، ىَموَل ؾَمِعقٌد:  و، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، يمِاَلمُهَ ٌَُي سْم ـُ َمـُْصقٍر، َوىُمَتْق صَمـَو ؾَمِعقُد سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب  ِن، قَم امَّ ًَّ ـْ َأِِّب َصوًمٍِح اًم ـْ َأِِّب طَموِزٍم، قَم ، قَم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم صَمـَو َيْعُؼقُب سْم طَمدَّ

َٜ يِف »:  هللُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َع َوافىََّٚظ ّْ َْٔؽ افسَّ َِ َظ

َْٔؽ  َِ َرِهَؽ، َوَأَثَرٍة َظ ُْ َك، َوَمَْْنىَِؽ َوَم َك َوُيْسِ  .شُظْسِ
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 (3/1467) مطله قال : 

ٌُْد ا ٌََي، َوقَم ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ؿَْمَعِريُّ  هللطَمدَّ ْٕ اٍد ا ـُ سَمرَّ ، َوَأسُمق يُمَرْيٍى، ىَموًُمقا: سْم

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َأِِّب قِمْؿَراَن، قَم ٌََي، قَم ـْ ؿُمْع ـُ إِْدِريَس، قَم صَمـَو اسْم ـْ َأِِّب  هللطَمدَّ ، قَم ًِ وِم ـِ اًمصَّ سْم

، ىَموَل:  َْضَراِف »َذرٍّ ْٕ َع ا َٚن َظْبًدا ُُمَدَّ ـَ َع َوُأضَِٔع، َوإِْن  َّ  .شإِنَّ َخِِِٔع َأْوَصِِّٚن َأْن َأْش

 ّ(3/1468) مطله قال : 

ـِ  ـْ حَيَْقك سْم ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ اعمَُْثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

يِت  ًُ ضَمدَّ ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ِلَّ )أّم احلصلم( طُمَصلْمٍ ًِ اًمـٌَّ َو ؾَمِؿَع ُث، َأّنَّ دِّ ، َُتَ

  ِِي اًْمَقَداع ْؿ »، َوُهَق َيُؼقُل: ََيُْطُى ذِم طَمجَّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ِّ
ًْ َوَفِق اْشُت

ْؿ بَُِِتِٚب ا ـُ قُد َُ ًُقاهللَظْبٌد َي قا َفُف َوَأضِٔ ًُ َّ  .ش، َؾْٚش

 (3/1472) مطله قال : 

َكو، وىَموَل  ـُ إسِْمَراِهقَؿ، ىَموَل إؾِْمَحوُق: َأظْمؼَمَ ـُ طَمْرٍب، َوإؾِْمَحوُق سْم صَمـَو ُزَهػْمُ سْم طَمدَّ

صَمـَ  : طَمدَّ ٌِْد ُزَهػْمٌ ـِ قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ـِ َوْهٍى، قَم ـْ َزْيِد سْم قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا و ضَمِريٌر، قَم

ٌُْد ا ِجَد وَمنَِذا قَم ًْ ًُ اعمَْ ٌَِي، ىَموَل: َدظَمْؾ ـِ اًْمَعوِص ضَموًمٌِس ذِم فِمؾِّ  هللَربِّ اًْمَؽْع ـُ قَمْؿِرو سْم سْم

ٌَِي، ـْ َبَٚيَع »قمؿرو، وومقف:  سمـ هللومًوق احلديٌ مرومققًمو سمطقًمف قمـ قمٌد ا اًْمَؽْع َوَم

ُف إِِن اْشَتَىَٚع، َؾِْ٘ن َجَٚء آَخُر ُيَِْٚزُظفُ  ًْ
ُٔىِ ِْ بِِف، َؾ ِْ َرَة َؿ َّ َٜ َيِدِه، َوَث ََ ٍْ َْٖظَىُٚه َص  إَِمًٚمٚ َؾ

َخرِ  ْٔ ُبقا ُظَُْؼ ا  .شَؾَْٚضِ

 (3/1474) مطله قال : 

ـُ  ُد سْم ـُ اعمَُْثـَّك، َوحُمَؿَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـَو  طَمدَّ ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ : طَمدَّ َٓ وٍر، ىَمو سَمشَّ

ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ؾَمَلَل  ، قَم ِملِّ ـِ َواِئٍؾ احْلَْيَ ـْ قَمْؾَؼَؿَي سْم ـِ طَمْرٍب، قَم ـْ ؾِماَمِك سْم ٌَُي، قَم ؿُمْع

ـُ َيِزيَد اجْلُْعِػلُّ َرؾُمقَل ا ًَ ، َأرَ هلل، وَمَؼوَل: َيو َكٌِلَّ ا هللؾَمَؾَؿُي سْم َأْي
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ـَو، وَماَم شَمْلُمُرَكو؟ وَمَلقْمَرَض قَمـُْف، صُمؿَّ  ُفْؿ َوَيْؿـَُعقَكو طَمؼَّ َلًُمقَكو طَمؼَّ ًْ ًْ قَمَؾْقـَو ُأَمَراُء َي إِْن ىَموَم

ـُ ىَمْقٍس،  ٌُ سْم ؿَْمَع ْٕ ؾَمَلًَمُف، وَمَلقْمَرَض قَمـُْف، صُمؿَّ ؾَمَلًَمُف ذِم اًمثَّوكَِقِي َأْو ذِم اًمثَّوًمَِثِي، وَمَجَذسَمُف ا

ُتؿْ »وَل: َوىمَ  ِْ ْؿ َمٚ ُُحِّ ُُ ْٔ َِ ُِقا، َوَظ ْؿ َمٚ ُُحِّ ِٓ ْٔ َِ اَم َظ َّٕ ًُقا، َؾِ٘ قا َوَأضِٔ ًُ َّ  .شاْش

 (3/1480) مطله قال : 

 ، ـِ ًَ ـِ احْلَ صَمـَو ىَمَتوَدُة، قَم ـُ حَيَْقك، طَمدَّ وُم سْم صَمـَو مَهَّ ، طَمدَّ َْزِديُّ ْٕ ـُ ظَموًمٍِد ا اُب سْم صَمـَو َهدَّ طَمدَّ

ـِ  ٌََّي سْم ـْ َو ـْ ُأمِّ ؾَمَؾَؿَي، َأنَّ َرؾُمقَل ا قَم ، قَم ـٍ ىَموَل:   هللحِمَْص

ـْ » ـْ َم
َر َشَِِؿ، َوَفُِ َُ ْٕ ـْ َأ ـْ َظَرَف َبِرَئ، َوَم َّ ِرُؾقَن َوُتُُِْْروَن، َؾ ًْ قُن ُأَمَراُء َؾَت ُُ َشَت

ْقا»ىَموًُمقا: َأوَماَل ُكَؼوشمُِؾُفْؿ؟ ىَموَل:  شَرِِضَ َوَتَٚبعَ  َِّ ، َمٚ َص  .شَٓ

 (3/1481) لهمط قال : 

 ، َْوَزاقِملُّ ْٕ صَمـَو ا ـُ ُيقُكَس، طَمدَّ ك سْم ًَ َكو قِمق ، َأظْمؼَمَ ـُ إسِْمَراِهقَؿ احْلَـَْظكِمُّ صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم طَمدَّ

ـِ  ـْ قَمْقِف سْم ـِ ىَمَرفَمَي، قَم ؾِِؿ سْم ًْ ـْ ُم ـِ طَمقَّوَن، قَم ـْ ُرَزْيِؼ سْم ـِ ضَموسمٍِر، قَم ـِ َيِزيَد سْم ـْ َيِزيَد سْم قَم

بُّقَْنُْؿ »ىَموَل:   هللـْ َرؾُمقِل اَموًمٍِؽ، قمَ 
ـَ َُتِ ُؿ افَِّذي ُُ تِ َّّ

َُٔٚر َأئِ ِخ

ٌُِوقَْنُْؿ  ـَ ُتْب ُؿ افَِّذي ُُ تِ َّّ
اُر َأئِ ْؿ، َوِذَ ِٓ ْٔ َِ ُِّقَن َظ ْؿ َوُتَه ُُ ْٔ َِ ُِّقَن َظ ْؿ، َوُيَه ُُ َٕ َوُُيِبُّق

ؿْ  ُُ َٕ ُْق ًَ ِْ ُْقَْنُْؿ َوَي ًَ ِْ ْؿ، َوَت ُُ َٕ ٌُِوق ْقِػ؟ هللو َرؾُمقَل ا، ىِمقَؾ: يَ شَوُيْب ًَّ ، َأوَماَل ُكـَوسمُِذُهْؿ سمِوًم

َرُهقا »وَمَؼوَل:  ـْ ُف، َؾٚ َٕ َرُهق ُْ ًْٔئٚ َت ْؿ َص ُُ تِ َٓ ـْ ُو ََلَة، َوإَِذا َرَأْيُتْؿ ِم ُؿ افهَّ ُُ ، َمٚ َأَؿُٚمقا ؾِٔ َٓ

 ٍٜ ـْ َضَٚظ َٓ َتِْْزُظقا َيًدا ِم ُف، َو َِ َّ  .شَظ

 (3/30) الرتمرٖ قال : 

صَمـَو حُمَ  ـِ قَمْجاَلَن، طَمدَّ ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـُ قُمَقْقـََي، قَم صَمـَو ؾُمْػَقوُن سْم ـُ َأِِّب قُمَؿَر، ىَموَل: طَمدَّ ُد سْم ؿَّ

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ قِمَقوِض سْم ، َدظَمَؾ َيْقَم اجلُُؿَعِي  هللقَم ٍح، َأنَّ َأسَمو ؾَمِعقٍد اخلُْدِريَّ ـِ َأِِّب َهْ سْم

، وَمَجوءَ  ، وَمَؾامَّ  َوَمْرَواُن ََيُْطُى، وَمَؼوَم ُيَصكمِّ قُه، وَمَلسَمك طَمتَّك َصغمَّ ًُ
احلََرُس ًمُِقْجؾِ
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َف َأشَمْقـَوُه، وَمُؼْؾـَو: َرمِحََؽ ا ًُ ٕشَْمُريَمُفاَم سَمْعَد هللاْكٍَمَ ، إِْن يَموُدوا ًَمَقَؼُعقا سمَِؽ، وَمَؼوَل: َمو يُمـْ

ـْ َرؾُمقِل ا  َرَأْيُتُف ِم
ٍ
ء اجلُُؿَعِي  ، صُمؿَّ َذيَمَر َأنَّ َرضُماًل ضَموَء َيْقمَ  هللَرْ

ِلُّ  ٍة، َواًمـٌَّ ََيُْطُى َيْقَم اجلُُؿَعِي، وَمَلَمَرُه، وَمَصغمَّ  ذِم َهْقَئٍي سَمذَّ

ِلُّ  ، َواًمـٌَّ  ََيُْطُى. َريْمَعَتلْمِ

 (10/308) اإلماو أبْ ٓعلٙ قال : 

ٌُْد اًْمُؼدُّ  صَمـَو َأسُمق اعمُِْغػَمِة قَم ـُ َزْكَجَقْيِف، طَمدَّ صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم صَمـَو طَمدَّ وِج، طَمدَّ ـُ احْلَجَّ وِس سْم

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ، قَم ْهِريُّ صَمـِل اًمزُّ ، طَمدَّ َْوَزاقِملُّ ْٕ  هللا

 :« ُِٚقَن َم ًَ ٍْ قَن َوَي ُّ َِ ًْ ُِقَن باَِم َي َّ ًْ ُٚء َي ٍَ َِ ًِْدي ُخ قُن َب ُُ َٔ َش

 ًْ قُن َب ُُ َٔ َمُروَن، َوَش ْٗ َمُروَن، ُي ْٗ َٓ ُي ُِقَن باَِم  ًَ ٍْ قَن َوَي ُّ َِ ًْ َٓ َي ُِقَن باَِم  َّ ًْ ُٚء َي ٍَ َِ ِدي ُخ

ـْ َرِِضَ َوَتَٚبعَ  ـْ َم
ـْ َأْمَسَؽ َيَدُه َشَِِؿ َوَفُِ ْؿ َبِرَئ َوَم ِٓ ْٔ َِ َر َظ َُ ْٕ ـْ َأ َّ  .شَؾ

 (2/75) اليطاٜٕ قال : 

ٌَْقُد ا َكو قُم ـُ ؾَمِعقٍد ىَموَل: طَمدَّ  هللَأظْمؼَمَ ، سْم ـْ ِزرٍّ ـْ قَموِصٍؿ، قَم ـُ قَمقَّوٍش، قَم صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم

ٌِْد ا ـْ قَم قَن َأْؿَقاًمٚ »:  هللىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللقَم ـُ ْؿ َشُتْدِر ُُ َِّ ًَ َف

ُِّقا مَ  ٚ، َوَص َٓ
ََلَة فَِقْؿتِ ُِّقا افهَّ قُهْؿ َؾَه ُّ ُت ـْ ٚ، َؾِْ٘ن َأْدَر َٓ

ْرِ َوْؿتِ ٌَ ََلَة فِ ُِّقَن افهَّ ْؿ ُيَه ُٓ ًَ

 ًٜ ُِقَهٚ ُشْبَح ًَ  .شَواْج

 (3/321) اإلماو أمحد قال : 

ـْ  ـِ ظُمَثْقٍؿ، قَم ـِ اسْم َكو َمْعَؿٌر، قَم اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ـِ ؾَموسمِطٍ طَمدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ، قَم

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ِلَّ هللقَم َظَٚذَك أَ »ـِ قُمْجَرَة: ىَموَل ًمَِؽْعِى سمْ  ، َأنَّ اًمـٌَّ

ـْ إَِمَٚرِة  هللا ٚءِ ِم َٓ ٍَ ؟، ىَموَل: شافسُّ
ِ
َػَفوء ًُّ َٓ »، ىَموَل: َوَمو إَِموَرُة اًم ًِْدي،  ُٕقَن َب ق ُُ ُأَمَراُء َي

ْؿ،  ِٓ ِّ ِْ ِذَِبِْؿ، َوَأَظَْٚنُْؿ َظَذ ُط َُ ْؿ بِ ُٓ َؿ ـْ َصدَّ َّ َٓ َيْسَتُّْقَن بُِسَّْتِل، َؾ ْديِل، َو َتُدوَن َِبَ َْ َي
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ُٖوَفئَِؽ فَ  ْؿ َؾ ُٓ ْؿ ْ ُيَهدِّ ـْ ََل َٓ َيِرُدوا َظَعَّ َحْقِِض، َوَم ْؿ، َو ُٓ ُٝ ِمْْ ُْٔسقا ِمِّْل، َوَفْس

ِذَِبِْؿ، َُ ُدوا َظَعَّ َحْقِِض  بِ ْؿ، َوَشَرِ ُٓ ٚ ِمْْ َٕ ُٖوَفئَِؽ ِمِّْل َوَأ ْؿ، َؾ ِٓ ِّ ِْ ْؿ َظَذ ُط ُٓ ْْ
ًِ ْ ُي  شَوََل

 إمم آظمره.

 (3/220) اإلماو أمحد قال : 

صَمـَ  صَمـَو طَمدَّ اِم، طَمدَّ ـُ اًْمَعقَّ ٌَّوُد سْم صَمـَو قَم ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم و َأسُمق ضَمْعَػٍر اعمََْداِئـِلُّ َوُهَق حُمَؿَّ

ـِ اعمُْـَْؽِدِر، ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـُ إؾِْمَحوَق، قَم ُد سْم ـِ َموًمٍِؽ ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا حُمَؿَّ ـْ َأَكِس سْم  هللقَم

 :« ِٚل جَّ ِٚدُق، إِنَّ َأَمَٚم افدَّ ٚ افهَّ َٓ ُب ؾِٔ ذَّ َُ ، ُي ًٜ اَظ ِشَِْغ َخدَّ

، َوَيتَ  ـُ
ٚئِ ٚ اْْلَ َٓ ـُ ؾِٔ َ َِت ْٗ َِمُغ، َوُي ْٕ ٚ ا َٓ ُن ؾِٔ ِٚذُب، َوَُيَقَّ َُ ٚ اْف َٓ ُق ؾِٔ ٚ َوُيَهدَّ َٓ ُؿ ؾِٔ َِّ َُ

 ُٜ َوْيبَِو َوْيٌَِضُي؟ ىَموَل: شافرُّ ُؿ يِف ». ىِمقَؾ: َوَمو اًمرُّ َِّ َُ َقْيِسُؼ َيَت ٍُ ِٜ  َأْمرِ اْف ٚمَّ ًَ  .شاْف

 (2/1330) ابً مادُ قال : 

ـُ  صَمـَو مَحَّوُد سْم ؾٍِؿ ىَموَل: طَمدَّ ًْ ـُ ُم صَمـَو اًْمَقًمِقُد سْم ْمكِمُّ ىَموَل: طَمدَّ ـُ ؾَمِعقٍد اًمرَّ صَمـَو َراؿِمُد سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُأَموَمَي، ىَموَل: قَمَرَض ًمَِرؾُمقِل ا ـْ َأِِّب هَموًمٍِى، قَم   هللؾَمَؾَؿَي، قَم
ُومَم، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل ا َرضُمٌؾ قِمـْدَ  ْٕ ًَ قَمـُْف، وَمَؾامَّ  هللاجْلَْؿَرِة ا َؽ ًَ َفوِد َأوْمَضُؾ؟ وَم َأيُّ اجْلِ

ٌَِي، َوَوَع ِرضْمَؾُف ذِم  ًَ قَمـُْف، وَمَؾامَّ َرَمك مَجَْرَة اًْمَعَؼ َؽ ًَ َرَمك اجْلَْؿَرَة اًمثَّوكَِقَي، ؾَمَلًَمُف، وَم

يَمَى، ىَموَل:  ـَ »اًْمَغْرِز ًمػَِمْ ٚئُِؾ؟ َأْي يَمؾَِؿُي طَمؼٍّ قِمـَْد »ىَموَل:     هللىَموَل: َأَكو، َيو َرؾُمقَل ا شافسَّ

 .شِذي ؾُمْؾَطوٍن ضَموِئرٍ 

 (2/460) ابً أبٕ عاصه قال : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ َأسمِقِف،  هللصمـو َأسُمق ُمقؾَمك، طَمدَّ ـُ ضَمْعَػٍر، قَم ٌُْد احْلَِؿقِد سْم ـُ مُحَْراَن، صمـو قَم سْم

ـِ  ـْ قُمَؿَر سْم ٌِْد اقَم ـْ قَم ـِ اًْمَعوِص، ىَموَل: َأشَموُه َرضُمٌؾ  هللاحْلََؽِؿ، قَم ـِ قَمْؿِرو سْم َيْعـِل  -سْم

ِلَّ  ُد اقْمِدْل.  - اًمـٌَّ ، وَمَؼوَل: َيو حُمَؿَّ ا َيْقَم طُمـلَْمٍ ُؿ شمؼِْمً ًِ َوُهَق َيْؼ
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ْدُل؟»وَمَؼوَل:  ًَ ُس اْف َّ َت ِْ ـْ ُي ِِتَ َؿْقٌم »ىَموَل: صُمؿَّ  شَوُْيََؽ إِْن ََلْ َأْظِدْل، ِظَْْد َم
ْٖ ُيقِصُؽ َأْن َي

َُٖفقَن ـَِتَٚب ا َرُءوَن ـَِتَٚب ا هللِمْثُؾ َهَذا، َيْس َْ ْؿ، إَِذا هللَوُهْؿ َأْظَداُؤُه، َي ُٓ ٌٜ ُرُءوُش ََ َِّ ، ُُمَ

ؿْ  ُٓ ُبقا َأْظََْٚؿ  .شَخَرُجقا َؾَْٚضِ

هرا وال نهصح باخلسوج على احلكام حتى ولى زأيها كفًسا بىاًحا
(1)

ال جيىش ، بل 

 اخلسوج إال بشسوط:

ؾ٘ن ؿٚل أن شمؽقن ىمقة اعمًؾؿلم مؼورسمي أو مؽوومئي ًمؼقة اًمعدّو اًمؽػور،  األول:

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱّٰ ٓكْل: هللفإٌ ا ؿٚئؾ:

 رث يت ىت ٱّّٰٓكْل:  ،[60]إكػول:   ِّ خص حص مس خس حس
 منٱّٰ ّقْلُ تعاىل: ،[149]اًمٌؼرة:   ِّ ىفيف يث ىث نث مث  زث
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن
 مج حج مث متهت خت  حت جت هب مب خب حب هئجب
أّكف إذا وضمد ُموهدون قمـدهؿ مـ اإليامن واًمصدق  ؾٚجلقاب:، ]إكػول[ ِّجح

 واًمعزيؿي رسمع مو قمـد مـ كزًمً ومقفؿ هذه أيوت ومال سملس سمذًمؽ.

أن يؽقن قمـدهؿ اؾمتغـوء ذايت ومال يطؾٌقن اًمعقن مـ أمريؽو أو همػمهو  الثاني:

قؾي ًمؾدول اًمؽوومرة، ويمذا ٓ يردون اًمؼضويو إمم ُمؾس مـ اًمدول اًمؽوومرة أو اًمعؿ

إمـ وٓ إمم إمؿ اعمتحدة، ومنكف ٓ يرضمك مـ اًمدول اًمؽوومرة أو اًمعؿقؾي ًمؾؽوومرة 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰأن شمـٍم ديـ اإلؾمالم، 

                                                        
 روج قمغم احلويمؿ اعمًؾؿ، سمؾ درءً هـو اًمـفل قمـ اخلروج ٓ حلرمتف ذم إصؾ يمام ذم اخل (3) 

 )م( .ًمؾؿػوؾمد اًمعظؿك ٓ ؾمقام ذم قمؿقم اًمٌالد ذم مثؾ هذه إزمـي اعمتلظمرة، واهلل شمعومم أقمؾؿ
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 ، وقمؿؾفؿ ذم محوة وأومغوكًتون واًمصقمول أيمؼم ؿموهد.[310]اًمٌؼرة:   ِّىميم

س قمغم قمقام اعمًؾؿلم ذم اًمؼقوم مع احلويمؿ اًمؽوومر أن يممـ اًمتؾٌق الثالث:

ومػمضمع اًمؼتول سملم اعمًؾؿلم أكػًفؿ، ويؽمشّمى قمغم هذا أّكف جيى شمققمقي اًمشعقب 

، ومنكف مل يؼؿ سموجلفود طمتك ىمٌؾ دقمقهتو إمم اجلفود يمام ومعؾ اًمـٌل 

 جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱّٰ فكال تعاىل:أذن ًمف رسمف، 
 .]احلٍ[  ِّ حن

خلروج إمم اجلفود، وذم أصمـوء اجلفود أن يًتػتك اًمعؾامء إومووؾ وٓسمّد ىمٌؾ ا

اًمّراؾمخقن ذم اًمعؾؿ
(1)

. 

 

                                                        
 مل يك  ىك مك لك ٱّٰوىمد صور يمثػم مـ أدقمقوء اجلفود ذم هذا اًمزمون أئؿي ذم اًمنمِّ واإلومًود،  (3) 

 )م(. ]اًمٌؼرة[  ِّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل
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  (: 67ص  /8ج  ) هللزمحُ ا البدازٖقال 

صَمـَو  َمَي، طَمدَّ ـِ ؿُمؼْمُ ـِ اًمَؼْعَؼوِع سْم ـْ قُماَمَرَة سْم ٌُْد اًمَقاطِمِد، قَم صَمـَو قَم ٌَُي، طَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق ٌُْد طَمدَّ قَم

ـُ َأِِّب  ٌَ قَمكِمُّ سْم ، َيُؼقُل: سَمَع ًُ َأسَمو ؾَمِعقٍد اخلُْدِريَّ ـُ َأِِّب ُكْعٍؿ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـِ سْم مْحَ اًمرَّ

ٌٍَي ذِم َأِديٍؿ   هللإمَِم َرؾُمقِل ا ـَموًمٍِى  ـِ سمُِذَهْق ـَ اًمَقَؿ ِم

َؿَفو سَملْمَ أَ  ًَ و، ىَموَل: وَمَؼ ـْ شُمَراِِبَ ْؾ ِم ـِ سَمْدٍر، َوَأىْمَرَع َمْؼُروٍظ، مَلْ َُتَصَّ ْرسَمَعِي َكَػٍر، سَملْمَ قُمَقْقـََي سْم

ـْ  َػْقِؾ، وَمَؼوَل َرضُمٌؾ ِم ـُ اًمطُّ و قَموِمُر سْم و قَمْؾَؼَؿُي َوإِمَّ اسمُِع: إِمَّ ـِ طموسمٍِس، َوَزْيِد اخلَْقِؾ، َواًمرَّ سْم

ٌََؾَغ ذَ  ، ىَموَل: وَم
ِ
ـْ َهُمَٓء ـُ َأطَمؼَّ ِِبََذا ِم ِلَّ َأْصَحوسمِِف: يُمـَّو َكْح ًمَِؽ اًمـٌَّ

  :اَمِء »وَمَؼوَل اَمِء، َيْٖتِِْٔل َخَزُ افسَّ ـْ يِف افسَّ ٚ َأِمُغ َم َٕ َْٖمُْقِِّن َوَأ َأَٓ َت

ٌَْفِي، شَصَبًٚحٚ َوَمَسٚءً  ، َكوؿِمُز اجَل ُف اًمَقضْمـََتلْمِ ، ُمنْمِ ، ىَموَل: وَمَؼوَم َرضُمٌؾ هَموِئُر اًمَعْقـلَْمِ

ٌُّ اًمؾِّْحَقِي، حَمُْؾقُق اًمرَّ  ُر اإِلَزاِر، وَمَؼوَل َيو َرؾُمقَل ايَم ِؼ ا هللْأِس، ُمَشؿَّ ، ىَموَل: هللاشمَّ

َل ا» َِ
ُٝ َأَحؼَّ َأْهِؾ إَْرِض َأْن َيتَّ ََِؽ، َأَوَفْس ضُمُؾ، ىَموَل ظَموًمُِد  شهللَوْي ىَموَل: صُمؿَّ َوممَّ اًمرَّ

ـُ اًمَقًمِقِد: َيو َرؾُمقَل ا ُب قُمـَُؼُف؟ ىَموَل: هللسْم قَن ُيَهعِّ  َٓ،»، َأَٓ َأْضِ ُُ ُف َأْن َي َِّ ًَ وَمَؼوَل  شَف

وكِِف َمو ًَمْقَس ذِم ىَمْؾٌِِف، ىَموَل َرؾُمقُل ا ًَ
ـْ ُمَصؾٍّ َيُؼقُل سمِؾِ  هللظَموًمٌِد: َويَمْؿ ِم

 :« ُِْقِب افَِّْٚس َوَٓ َأُصؼَّ ُبُىقَْنُؿ ـْ ُؿ َٛ َظ َُ ْٕ ْ ُأوَمْر َأْن َأ  شإِِّنِّ ََل

، وَمَؼوَل:  ىَموَل: صُمؿَّ َكَظَر إًَِمْقِف َوُهقَ  ُِقَن ـِتََٚب »ُمَؼػٍّ ـْ ِضْئِوِئ َهَذا َؿْقٌم َيْت ُرُج ِم ُف ََيْ َّٕ إِ

ِٜ  هللا َّٔ ِم ـَ افرَّ ُؿ ِم ْٓ ُرُق افسَّ ّْ اَم َي ـَ ـِ  ي ـَ افدِّ ُرُؿقَن ِم ّْ ، شَرْضًبٚ، َٓ َُيَِٚوُز َحَِْٚجَرُهْؿ، َي

ؿْ »َوَأفُمـُُّف ىَموَل:  ُٓ َّْ َِ َْؿُت َٕ ْؿ  ُٓ ُت ـْ ـْ َأْدَر
قدَ  َفئِ ُّ  .شَؿْتَؾ َث
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(741/ص 1وأظمرضمف مًؾؿ )ج
(1)

. 

  (: 617ص  /6ج  ) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ٌِْد  ـُ قَم ِِن َأسُمق ؾَمَؾَؿَي سْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

، َأنَّ َأسَمو ؾَمِعقٍد اخلُْدِريَّ  ـِ مْحَ ـُ قِمـَْد َرؾُمقِل ا، ىَموَل: سمَ اًمرَّ  هللْقـاََم َكْح

  ،ـْ سَمـِل مَتِقٍؿ ِة، َوُهَق َرضُمٌؾ ِم اًم، َأشَموُه ُذو اخلَُقْيٍِمَ ًْ ُؿ ىِم ًِ َوُهَق َيْؼ

َٝ »اقْمِدْل، وَمَؼوَل:  هللوَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل ا ْ َأْظِدْل، َؿْد ِخْب ِدُل إَِذا ََل ًْ ـْ َي ََِؽ، َوَم َوْي

ـْ  ـُ َت إِْن ََلْ َأ َب قُمـَُؼُف؟ هلل. وَمَؼوَل قُمَؿُر: َيو َرؾُمقَل اشَأْظِدُل  َوَخِسْ ، اْئَذْن زِم ومِقِف وَمَلْضِ

ََٔٚمُف َمَع »وَمَؼوَل:  ْؿ َصََلَتُف َمَع َصََلُِتِْؿ، َوِص ـُ ُر َأَحُد َِ
َدْظُف، َؾِ٘نَّ َفُف َأْصَحًٚبٚ َُيْ

ْؿ،  ُٓ َٔ ْرآَن َٓ َُيَِٚوُز َتَراِؿ َُ َرُءوَن اف َْ ْؿ، َي ِٓ َِٔٚم ُؿ ِص ْٓ ُرُق افسَّ ّْ اَم َي ـَ ـِ  ي ـَ افدِّ ُرُؿقَن ِم ّْ َي

ٌء، ُثؿَّ ُيَْْيُر إَِػ ِرَصٚؾِِف َؾاَم ُيقَجُد ؾِِٔف  َْٕهِِِف َؾََل ُيقَجُد ؾِِٔف َرْ ، ُيَْْيُر إَِػ 
ِٜ
َّٔ ِم ـَ افرَّ ِم

ِِّٔف،  ِو َٕ ٌء، ُثؿَّ ُيَْْيُر إَِػ  ٌء، ُثؿَّ ُيَْْيُر إَِػ ُؿَذِذِه ، َؾََل ُيقَجُد ؾِِٔف َرْ -َوُهَق ِؿْدُحُف  -َرْ

ْؿ َرُجٌؾ َأْشَقُد، إِْحَدى َظُوَدْيِف ِمْثُؾ  ُٓ َم، آَيُت ْرَث َوافدَّ ٍَ ٌء، َؿْد َشَبَؼ اف َؾََل ُيقَجُد ؾِِٔف َرْ

ـَ افَّْٚسِ  ٍٜ ِم ُرُجقَن َظَذ ِحِغ ُؾْرَؿ ِٜ َتَدْرَدُر، َوََيْ
ًَ َل َأسُمق ىَمو شَثْدِي ادَْرَأِة، َأْو ِمْثُؾ افَبْو

                                                        
وىمد كٌغً ذم هذا اًمزمون مجوقمي اًمتؽػػم اعمٌتدقمي، وهل شمعتـؼ مذهى اخلقارج، فمفرت سمؿٍم  (3) 

صمؿ امتدت إمم مجقع إىمطور اإلؾمالمقي، وًمؽـّفو أن أصٌحً ظمومؾي همػم متٌعي سمًٌى شمػؼف اًمشٌوب 

 .اهلل ذم يمتوب اهلل وؾمـي رؾمقل 

ىمؾً: ومع اكتشور اجلفؾ وشمػشقف سمعد هذا أيمثر، وضمدت مجوقموت وومرق شمؽػػميي متعددة اشمٌعفو ]

يمثػم مـ اًمشٌوب ومضّؾقا وأوّؾقا، وومًدوا وأومًدوا، واًمتحؼقا سمريموب اخلقارج إوًملم، وٓ طمقل 

 وٓ ىمقة إٓ سموهلل.

أطمقال اجلامقمي اًمتل ( ًمؾقىمقف قمغم رء مـ 340: 314)ص/ شاعمخرج مـ اًمػتـي»* واكظر: 

 )م(. [ىمصدهو اًمشقخ هـو
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ـْ َرؾُمقِل ا ٌَ ِم ًُ َهَذا احلَِدي ،  هللؾَمِعقٍد: وَمَلؿْمَفُد َأِنِّ ؾَمِؿْع
ضُمِؾ وَموًْمُتِؿَس وَمُليِتَ سمِفِ  ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى ىَموشَمَؾُفْؿ َوَأَكو َمَعُف، وَمَلَمَر سمَِذًمَِؽ اًمرَّ ، َوَأؿْمَفُد َأنَّ قَمكِمَّ سْم

ِلِّ  ًِ اًمـٌَّ  .اًمَِّذي َكَعَتفُ   طَمتَّك َكَظْرُت إًَِمْقِف قَمغَم َكْع

 مب زب ٱّٰومـزًمً ومقف: »(، وومقف زيودة: 190/ص 1وأظمرضمف اًمٌخوري )ج 
 .ش[48]اًمتقسمي:   ِّ يب ىب  نب

 (.744/ص 1وأظمرضمف مًؾؿ )ج 

  (: 745ص  /2ج  ) هللزمحُ ا مطلهقال 

ـْ ؾُمَؾْقاَمنَ  ، قَم ـُ َأِِّب قَمِديٍّ صَمـَو اسْم ـُ اعمَُْثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـْ وطَمدَّ َة، قَم ـْ َأِِّب َكْيَ ، قَم

ِلَّ  ُرضُمقَن ذِم  َأِِّب ؾَمِعقٍد، َأنَّ اًمـٌَّ تِِف، ََيْ َذيَمَر ىَمْقًمو َيُؽقُكقَن ذِم ُأمَّ

ـَ اًمـَّوِس، ؾِمقاَمُهْؿ اًمتََّحوًُمُؼ ىَموَل:  ِِْؼ »وُمْرىَمٍي ِم ِؼ  -ُهْؿ َذُّ اْْلَ ِْ ـْ َأَذِّ اْْلَ  -َأْو ِم

َٕك افىَّٚئِ  ْؿ َأْد ُٓ ُِ ُت َْ ؼِّ َي َتْغِ إَِػ اْْلَ ِلُّ  شٍَ َب اًمـٌَّ هَلُْؿ َمَثاًل،  ىَموَل: وَمَيَ

 ًٓ َٜ »َأْو ىَموَل ىَمْق َّٔ ِم ُجُؾ َيْرِمل افرَّ َرَض  -افرَّ ٌَ َُْْٔيُر يِف افَّْْهِؾ َؾََل َيَرى  -َأْو َؿَٚل اْف َؾ

قِق َؾََل َيَرى َبِهَرةً َبِهَرًة، َوَيُْْيُر يِف افَِِّْضِّ َؾََل َيَرى َبِهَرًة، َوَيُْْيُر يِف  ٍُ ىَموَل:  ش اْف

 .شَوَأْكُتْؿ ىَمَتْؾُتُؿقُهْؿ، َيو َأْهَؾ اًْمِعَراِق »ىَموَل َأسُمق ؾَمِعقٍد: 

صَمـَو َأسُمق  ، طَمدَّ اِِنُّ ـُ اًْمَػْضِؾ احْلُدَّ صَمـَو اًْمَؼوؾِمُؿ َوُهَق اسْم وَخ، طَمدَّ ـُ وَمرُّ ٌَوُن سْم صَمـَو ؿَمْق طَمدَّ

ـْ َأِِّب ؾَمِعق َة، قَم ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اَكْيَ َِتُْرُق »:  هللٍد اخْلُْدِريِّ

ؼِّ  َتْغِ بِْْٚلَ ٍَ ٚ َأْوَػ افىَّٚئِ َٓ ُِ ُت َْ َغ، َي ِّ ـَ ادُْْسِِ ٍٜ ِم ٌٜ ِظَْْد ُؾْرَؿ  .شَمِٚرَؿ

صَمـَو أَ  ٌَُي: طَمدَّ ـُ ؾَمِعقٍد، ىَموَل ىُمَتْق ٌَُي سْم ، َوىُمَتْق ْهَراِِنُّ سمِقِع اًمزَّ صَمـَو َأسُمق اًمرَّ ـْ طَمدَّ سُمق قَمَقاَكَي، قَم

، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ َة، قَم ـْ َأِِّب َكْيَ  هللىَمَتوَدَة، قَم

 :« ْؿ ُٓ َِ ، َيِع َؿْت ٌٜ اَم َمِٚرَؿ ِٓ ِْْٔ ـْ َب تِل ؾِْرَؿَتِٚن، َؾَتْخُرُج ِم قُن يِف ُأمَّ ُُ َت
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ؼِّ  ُهْؿ بِْْٚلَ َٓ  .شَأْو

ـُ  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ َأِِّب طَمدَّ َة، قَم ـْ َأِِّب َكْيَ صَمـَو َداُوُد، قَم قَْمغَم، طَمدَّ ْٕ ٌُْد ا صَمـَو قَم اعمَُْثـَّك، طَمدَّ

، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـَ »، ىَموَل:  هللؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ ٍٜ ِم ٌٜ يِف ُؾْرَؿ َِتُْرُق َمِٚرَؿ

ؼِّ  َتْغِ بِْْٚلَ ٍَ ْؿ َأْوَػ افىَّٚئِ ُٓ َِ َِٔع َؿْت  .شافَِّْٚس، َؾ

ٌَْقُد اطَمدَّ  ٌِْد ا هللصَمـِل قُم ـُ قَم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ، طَمدَّ صَمـَو ؾُمْػَقوُن،  هللاًْمَؼَقاِريِريُّ ، طَمدَّ سَمػْمِ ـِ اًمزُّ سْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ، قَم ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ ، قَم ىِملِّ وِك اعمْنِْمَ حَّ ـِ اًمضَّ ، قَم ًٍ ـِ َأِِّب صَموسمِ ـْ طَمٌِقِى سْم قَم

  َِذيَمَر ومِقف ٌٍ ْؿ » ذِم طَمِدي ُٓ ُِ ُت َْ ، َي ٍٜ ٍَ ٍٜ َُمَْتِِ َؿْقًمٚ ََيُْرُجقَن َظَذ ُؾْرَؿ

ؼِّ  ـَ اْْلَ َتْغِ ِم ٍَ  .شَأْؿَرُب افىَّٚئِ

  (: 749) هللزمحُ ا مطلهقال 

ٌُْد ا َكو قَم : َأظْمؼَمَ َٓ قَْمغَم، ىَمو ْٕ ٌِْد ا ـُ قَم صَمـِل َأسُمق اًمطَّوِهِر، َوُيقُكُس سْم ـُ َوْهٍى،  هللطَمدَّ سْم

ِِن  ٌَْقِد اَأظْمؼَمَ ـْ قُم ـِ ؾَمِعقٍد، قَم ـْ سُمْنِ سْم ، قَم ٍِّ ؿََم ْٕ ـِ ا ـْ سُمَؽػْمِ سْم ـُ احْلَوِرِث، قَم  هللقَمْؿُرو سْم

ـِ َأِِّب َراومٍِع، َمْقمَم َرؾُمقِل ا ، َوُهَق   هللسْم ًْ َي عمََّو ظَمَرضَم َأنَّ احْلَُروِريَّ

ـِ َأِِّب ـَموًمٍِى  َّٓ َمَع قَمكِمِّ سْم َٓ طُمْؽَؿ إِ : يَمؾَِؿُي طَمؼٍّ ُأِريَد  ،هلل، ىَموًُمقا:  ىَموَل قَمكِمٌّ

قَْمِرُف ِصَػَتُفْؿ ذِم   هللِِبَو سَموـمٌِؾ، إِنَّ َرؾُمقَل ا َٕ َوَصَػ َكوؾًمو، إِِنِّ 

 ،
ِ
ء َٓ ْؿ، »َهُم ُٓ َٓ ََيُقُز َهَذا، ِمْْ ْؿ  ِٓ َْٖفِسَْتِ ؼَّ بِ َُقُفقَن اْْلَ ِف  -َي َِ ِْ ـْ  -َوَأَصَٚر إَِػ َح ِم

ِؼ ا ِْ ٌَِض َخ ُٜ َثْدٍي  هللَأْب َّ َِ ْؿ َأْشَقُد، إِْحَدى َيَدْيِف ُضْبُل َصٍٚة َأْو َح ُٓ ِْٔف ِمْْ وَمَؾامَّ ىَمَتَؾُفْؿ  شإَِف

ـُ َأِِّب ـَموًمٍِى  ىَموَل: اْكُظُروا، وَمـََظُروا وَمَؾْؿ جَيُِدوا ؿَمْقًئو، وَمَؼوَل: اْرضِمُعقا  قَمكِمُّ سْم

شَملْمِ َأوْ هللوَمَقا ، َمرَّ ًُ َٓ يُمِذسْم ًُ َو تَّك صَماَلصًمو، صُمؿَّ َوضَمُدوُه ذِم ظَمِرسَمٍي، وَمَلشَمْقا سمِِف طَم  ، َمو يَمَذسْم

  .َوَوُعقُه سَملْمَ َيَدْيفِ 

ٌَْقُد ا ـْ َأْمِرهِ هللىَموَل قُم   .شْؿ، َوىَمْقِل قَمكِمٍّ ومِقِفؿْ : َوَأَكو طَموِضُ َذًمَِؽ ِم



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  111

 

ـِ اسمْ  صَمـِل َرضُمٌؾ قَم : َوطَمدَّ ًُ َزاَد ُيقُكُس ذِم ِرَواَيتِِف: ىَموَل سُمَؽػْمٌ ـِ طُمـلَْمٍ َأكَُّف، ىَموَل: َرَأْي

ؾَْمَقدَ  ْٕ  .َذًمَِؽ ا

  (: 748ص  /2ج  ) هللزمحُ ا مطلهقال 

ـُ َأِِّب  ٌُْد اعمَْؾِِؽ سْم صَمـَو قَم وٍم، طَمدَّ ـُ مَهَّ اِق سْم زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ـُ مُحَْقٍد، طَمدَّ ٌُْد سْم صَمـَو قَم طَمدَّ

ـُ يُمَفْقؾٍ  صَمـَو ؾَمَؾَؿُي سْم ُف يَموَن ذِم اجْلَْقِش ؾُمَؾْقاَمَن، طَمدَّ ، َأكَّ ـُ َوْهٍى اجْلَُفـِلُّ صَمـِل َزْيُد سْم ، طَمدَّ

ـَ يَموُكقا َمَع قَمكِمٍّ  ِذي ـَ ؾَموُروا إِمَم اخْلََقاِرِج، وَمَؼوَل قَمكِمٌّ اًمَّ ِذي َو ، اًمَّ : َأُّيُّ

ًُ َرؾُمقَل ا تِل »َيُؼقُل:   هللاًمـَّوُس إِِنِّ ؾَمِؿْع ـْ ُأمَّ ُرُج َؿْقٌم ِم ََيْ

ٍء، يَ  ْؿ إَِػ َصََلُِتِْؿ بَِقْ ُُ َٓ َصََلُت ٍء، َو ْؿ إَِػ ِؿَراَءُِتِْؿ بَِقْ ُُ َْٔس ِؿَراَءُت ْرآَن، َف َُ َرُءوَن اْف َْ

 َٓ ْؿ،  ِٓ ْٔ َِ ْؿ َوُهَق َظ ُف َْلُ َّٕ ِسُبقَن َأ ْرآَن َُيْ َُ َرُءوَن اْف َْ ٍء، َي ْؿ بَِقْ ِٓ َِٔٚم ْؿ إَِػ ِص ُُ َُٔٚم َٓ ِص َو

ِٚوُز َصََلُُتُ  ِٜ َُتَ َّٔ ِم ـَ افرَّ ُؿ ِم ْٓ ُرُق افسَّ ّْ اَم َي ـَ ْشََلِم  ـَ اإْلِ ُرُؿقَن ِم ّْ ْؿ َي ُٓ َٔ ، ًَمْق َيْعَؾُؿ شْؿ َتَراِؿ

وِن َكٌِقِِّفْؿ  ًَ
ٌُقَّنُْؿ، َمو ىُمِِضَ هَلُْؿ قَمغَم ًمِ ـَ ُيِصق ِذي ، اجْلَْقُش اًمَّ

ـِ اًْمَعَؿِؾ،  َؽُؾقا قَم شمَّ ْؿ َرُجًَل »َٓ ِٓ ُٜ َذفَِؽ َأنَّ ؾِٔ َْٔس َفُف ِذَراٌع، َظَذ َرْأِس َوآَي  َفُف َظُوٌد، َوَف

َراٌت بٌِٔض  ًَ ِْٔف َص َِ ِٜ افثَّْدِي، َظ
َّ َِ وِم  شَظُوِدِه ِمْثُؾ َح ٌُقَن إِمَم ُمَعوِوَيَي َوَأْهِؾ اًمشَّ وَمَتْذَه

ُؽْؿ َوَأْمَقاًمُِؽْؿ، َوا ُؾُػقَكُؽْؿ ذِم َذَراِريِّ  ََيْ
ِ
ء َٓ يُمقَن َهُم َ هللَوشَمؽْمُ َٕ ْرضُمق َأْن َيُؽقُكقا ، إِِنِّ 

ػُموا قَمغَم  ًِ ِح اًمـَّوِس، وَم َم احْلََراَم، َوَأهَموُروا ذِم َهْ ُْؿ ىَمْد ؾَمَػُؽقا اًمدَّ  اًْمَؼْقَم، وَمنِّنَّ
ِ
ء َٓ َهُم

 . هللاؾْمِؿ ا

، طَمتَّك ىَموَل: َمَرْرَكو قَمغَم ىمَ  ًٓ ـُ َوْهٍى َمـِْز ًَمـِل َزْيُد سْم ـُ يُمَفْقٍؾ: وَمـَزَّ ـَْطَرٍة، ىَموَل ؾَمَؾَؿُي سْم

ٌُْد ا ، وَمَؼوَل: هَلُْؿ َأًْمُؼقا  هللوَمَؾامَّ اًْمَتَؼْقـَو َوقَمغَم اخْلََقاِرِج َيْقَمِئٍذ قَم اؾِمٌِلُّ ـُ َوْهٍى اًمرَّ سْم

ـْ ضُمُػقِّنَو، وَمنِِنِّ َأظَموُف َأْن ُيـَوؿِمُدويُمْؿ يَماَم َكوؿَمُدويُمْؿ َيْقَم  َموَح، َوؾُمؾُّقا ؾُمُققوَمُؽْؿ ِم اًمرِّ

ُققَف، َوؿَمَجَرُهُؿ اًمـَّوُس طَمُروَراَء، ومَ  ًُّ ُشقا سمِِرَموطِمِفْؿ، َوؾَمؾُّقا اًم َرضَمُعقا وَمَقطمَّ

 َّٓ ـَ اًمـَّوِس َيْقَمِئٍذ إِ سمِِرَموطِمِفْؿ، ىَموَل: َوىُمتَِؾ سَمْعُضُفْؿ قَمغَم سَمْعٍض، َوَمو ُأِصقَى ِم
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ًُ َرضُماَلِن، وَمَؼوَل قَمكِمٌّ  قا ومِقِفُؿ اعْمُْخَدَج، وَموًْمَتَؿ ًُ قُه وَمَؾْؿ جَيُِدوُه، وَمَؼوَم : اًْمَتِؿ

ُروُهْؿ،  قَمكِمٌّ  ِف طَمتَّك َأشَمك َكوؾًمو ىَمْد ىُمتَِؾ سَمْعُضُفْؿ قَمغَم سَمْعٍض، ىَموَل: َأظمِّ ًِ سمِـَْػ

، صُمؿَّ ىَموَل: َصَدَق ا َ َْرَض، وَمَؽؼمَّ ْٕ ، َوسَمؾََّغ َرؾُمقًُمُف، ىَموَل: وَمَؼوَم إًَِمْقِف هللوَمَقضَمُدوُه مِمَّو َيكِم ا

، وَمَؼوَل: َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم، أَ  قَمٌِقَدةُ  ْؾاَمِِنُّ ًَّ ًَ َهَذا  هللاًم ِؿْع ًَ َّٓ ُهَق، ًَم َٓ إًَِمَف إِ اًمَِّذي 

ـْ َرؾُمقِل ا ٌَ ِم َّٓ ُهَق،  هلل؟ وَمَؼوَل: إِي، َوا هللاحْلَِدي َٓ إًَِمَف إِ اًمَِّذي 

 .شصَماَلصًمو، َوُهَق حَيْؾُِػ ًَمفُ  طَمتَّك اؾْمَتْحَؾَػفُ 

  (: 747ص  /2ج  ) هللزمحُ ا مطلهقال 

صَمـَو  ـُ َزْيٍد، ح وطَمدَّ ـُ قُمَؾقََّي، َومَحَّوُد سْم صَمـَو اسْم ، طَمدَّ ِملُّ ـُ َأِِّب سَمْؽٍر اعمَُْؼدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وطَمدَّ

 ٌَ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـُ َزْيٍد، ح وطَمدَّ صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم ـُ ىُمَتْق َي، َوُزَهػْمُ سْم

ـْ  -َواًمؾَّْػُظ هَلاَُم  -طَمْرٍب،  ٍد، قَم ـْ حُمَؿَّ ـْ َأيُّقَب، قَم ـُ قُمَؾقََّي، قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ اسْم : طَمدَّ َٓ ىَمو

، ىَموَل: َذيَمَر اخْلََقاِرَج وَمَؼوَل:  ـْ قَمكِمٍّ َِٔد، »قَمٌِقَدَة، قَم َِٔد، َأْو ُمقَدُن اْف ْؿ َرُجٌؾ َُمَْدُج اْف ِٓ ؾِٔ

َٔدِ أَ  صْمُتُؽْؿ سماَِم َوقَمَد اشْو َمْثُدوُن اْف ٌَْطُروا حَلَدَّ َٓ َأْن شَم وِن  هلل، ًَمْق ًَ
ـَ َيْؼُتُؾقَّنُْؿ، قَمغَم ًمِ ِذي اًمَّ

ٍد  ٍد حُمَؿَّ ـْ حُمَؿَّ ًَ ؾَمِؿْعَتُف ِم : آْك ًُ ؟ ، ىَموَل ىُمْؾ
ٌَِي، إِي، َوَربِّ  ٌَِي، إِي، َوَربِّ اًْمَؽْع ٌَيِ ىَموَل: إِي، َوَربِّ اًْمَؽْع  .اًْمَؽْع

ـْ  ٍد، قَم ـْ حُمَؿَّ ـِ قَمْقٍن، قَم ـِ اسْم ، قَم ـُ َأِِّب قَمِديٍّ صَمـَو اسْم ـُ اعمَُْثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

 َأيُّقَب 
ٌِ ، َكْحَق طَمِدي ـْ قَمكِمٍّ ًُ ِمـُْف، وَمَذيَمَر قَم َّٓ َمو ؾَمِؿْع صُمُؽْؿ إِ َٓ ُأطَمدِّ قَمٌِقَدَة، ىَموَل: 

 .َمْروُمققًمو

  (: 618ص  /6ج  ) هللزمحُ ا دازٖالبقال 

ـِ  ـْ ؾُمَقْيِد سْم ـْ ظَمْقَثَؿَي، قَم ـِ إقَْمَؿِش، قَم َكو ؾُمْػَقوُن، قَم ـُ يَمثػٍِم، َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـْ َرؾُمقِل اهَمَػَؾَي، ىَموَل: ىَموَل قَمكِمٌّ  صْمُتُؽْؿ قَم ،  هلل: إَِذا طَمدَّ
 َأطَمىُّ 

ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم صْمُتُؽْؿ ومِقاَم سَمْقـِل َوسَمْقـَُؽْؿ،  وَمَْلَْن َأظِمرَّ ِم ـْ َأْن َأيْمِذَب قَمَؾْقِف، َوإَِذا طَمدَّ إزَِمَّ ِم



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  114

 

ًُ َرؾُمقَل ا ِِْٖت يِف آِخِر »، َيُؼقُل:  هللوَمنِنَّ احلَْرَب ظَمْدقَمٌي، ؾَمِؿْع َي

َمِٚن َؿْقٌم، ُحَدَثٚءُ  افزَّ
(1)

ـْ َخ   قُفقَن ِم َُ ُٚء إَْحََلِم، َي َٓ ٍَ ، إَْشَِْٚن، ُش ِٜ
يَّ ْرِ َؿْقِل افَزِ

َْٖيَْاَم  ِٚوُز إِياَمُْنُْؿ َحَِْٚجَرُهْؿ، َؾ ، َٓ َُيَ ِٜ
َّٔ ِم ـَ افرَّ ُؿ ِم ْٓ ُرُق افسَّ ّْ اَم َي ـَ ـَ اإِلْشََلِم  ُرُؿقَن ِم ّْ  َي

 ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٓ َِ ـْ َؿَت ْؿ َأْجٌر دَِ ُٓ َِ ُِقُهْؿ، َؾِ٘نَّ َؿْت قُهْؿ َؾْٚؿُت ُّ ُٔت َِ  .شَف

 (.746/ص 1ًؾؿ )ج وأظمرضمف م

  (: 86ص  /1ج  ) هللزمحُ ا اإلماو أمحدقال 

ٌِْد ا ـْ قَم ـُ ؾُمَؾْقٍؿ، قَم صَمـَو حَيَْقك سْم اِئقَؾ، طَمدَّ ْهَ
ـُ َأِِّب إِ صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم ـِ  هللطَمدَّ ـِ قُمْثاَمَن سْم سْم

ٌَْقِد ا ـْ قُم ، َأكَُّف ضَمو هللظُمَثْقٍؿ، قَم ـِ قَمْؿٍرو اًْمَؼوِريِّ ـِ قِمَقوِض سْم ٌُْد اسْم اٍد،  هللَء قَم ـُ ؿَمدَّ سْم

ـُ َأِِّب  ـَ اًْمِعَراِق ًَمَقوزِمَ ىُمتَِؾ قَمكِمُّ سْم ـُ قِمـَْدَهو ضُمُؾقٌس َمْرضِمَعُف ِم وَمَدظَمَؾ قَمغَم قَموِئَشَي، َوَكْح

ًَ َصوِدىِمل قَمامَّ َأؾْمَلًُمَؽ قَمـُْف؟ طَمدِّ  ـِ اهْلَوِد َهْؾ َأْك اِد سْم ـَ ؿَمدَّ ًْ ًَمُف: َيو اسْم صْمـِل ـَموًمٍِى، وَمَؼوًَم

ـْ  صْمـِل، قَم : وَمَحدِّ ًْ َٓ َأْصُدىُمِؽ؟، ىَموًَم ، ىَموَل: َوَمو زِم  ـَ ىَمْتَؾُفْؿ قَمكِمٌّ ِذي ـِ اًْمَؼْقِم اًمَّ قَم

ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى عمََّو يَموشَمَى ُمَعوِوَيَي َوطَمَؽَؿ احْلََؽاَمِن ظَمَرَج قَمَؾْقِف  تِِفْؿ، ىَموَل: وَمنِنَّ قَمكِمَّ سْم ىِمصَّ

ـْ  ٍف ِم َٓ ـْ ضَموكِِى اًْمُؽقوَمِي،  صَماَمكَِقُي آ  اًمـَّوِس، وَمـََزًُمقا سمَِلْرٍض ُيَؼوُل هَلَو طَمُروَراُء ِم
ِ
اء ىُمرَّ

 ًَ َؾْخ ًَ ٌُقا قَمَؾْقِف، وَمَؼوًُمقا: اْك ُْؿ قَمَت ويَمُف ا َوَأّنَّ ًَ ـْ ىَمِؿقٍص يَم َك اهللِم سمِِف، صُمؿَّ  هلل، َواؾْمٍؿ ؾَمامَّ

ـِ ا ًَ ذِم ِدي ْؿ ًَ وَمَحؽَّ َّٓ وَماَل طُمؽْ  هللاْكَطَؾْؼ ٌُقا قَمَؾْقِف َووَموَرىُمقُه هللَؿ إِ ، وَمَؾامَّ سَمَؾَغ قَمِؾقًّو َمو قَمَت

ـْ ىَمْد مَحََؾ اًْمُؼْرآَن،  َّٓ َم َـّ قَمغَم َأِمػِم اعمُْْمِمـلَِم إِ َٓ َيْدظُمَؾ نَّ َأْن  ًكو وَمَلذَّ وَمَؾامَّ قَمَؾْقِف، َأَمَر ُمَمذِّ

 اًمـَّوِس َدقمَ 
ِ
اء ـْ ىُمرَّ اُر ِم و سمُِؿْصَحِػ إَِموٍم قَمظِقٍؿ وَمَقَوَعُف قَمكِمٌّ سَملْمَ َيَدْيِف اْمَتَْلَِت اًمدَّ

ِث اًمـَّوَس، وَمـَوَداُه اًمـَّوُس: َيو َأِمػَم  َو اعمُْْصَحُػ طَمدِّ ُف سمَِقِدِه َوَيُؼقُل: َأُّيُّ وَمَطِػَؼ َيُصؽُّ

                                                        
ؼ قمغم مجوقمي اًمتؽػػم واهلجرة اًمتل فمفرت سمؿٍم، وامتدت إمم مجقع ٌهذا احلديٌ وأمثوًمف يـط (3) 

 .شاعمخرج مـ اًمػتـي»إىمطور اإلؾمالمقي، وىمد يمتًٌ قمـفؿ وقمـ والًمتفؿ كٌذة ـمقٌي ذم 
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ـُ كَ  اَم ُهَق ِمَداٌد ذِم َوَرٍق، َوَكْح َلُل قَمـُْف إِكَّ ًْ َتَؽؾَُّؿ سماَِم َرَأْيـَو ِمـُْف، وَماَم شُمِريُد؟ اعمُْْمِمـلَِم َمو شَم

ـَ ظَمَرضُمقا سَمْقـِل َوسَمْقـَُفْؿ يِمَتوُب ا ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ ذِم يِمَتوسمِِف ذِم  هلل، َيُؼقُل اهللىَموَل: َأْصَحوسُمُؽْؿ ُأو

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱّٰاْمَرَأٍة َوَرضُمٍؾ: 
  .[14]اًمـًوء:  ِّىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

ُي حُمَؿَّ  ـَ اْمَرَأٍة َوَرضُمٍؾ، َوَكَؼُؿقا  ٍد وَمُلمَّ ًي، ِم َأقْمَظُؿ طُمْرَمًي، َأْو ِذمَّ

ًُ ُمَعوِوَييَ  قَمكَمَّ  ٌْ   .َأِنِّ يَموشَم

ـُ قَمْؿٍرو وَمَؽَتَى َرؾُمقُل ا يَمَتى ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى، َوىَمْد ضَموَءَكو ؾُمَفْقُؾ سْم  هللقَمكِمَّ سْم

 :«ِحٔؿِ  هللبِْسِؿ ا ـِ افرَّ ُْحَ ِؿ ا»ىَموَل:  ،شافرَّ ًْ ـِ  هللَٓ شَمْؽُتْى سمِ مْحَ اًمرَّ

طِمقؿِ  ، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ًمؾفىَموَل: َويَمْقَػ َكْؽُتُى، وَمَؼوَل ؾُمَفْقٌؾ: ايْمُتْى: سمِوؾْمِؿَؽ ا ،شاًمرَّ ؿَّ

ـْ »:  هللا ٌد َرُشقُل اَؾٚ َّّ : ُُمَ ْٛ ، وَمَؼوَل: ًَمْق َأقْمَؾُؿ َأكََّؽ َرؾُمقُل شهللُت

ْ ُأظَموًمِْػَؽ، وَمَؽَتَى: هَ  هللا ٌِْد امَل ـُ قَم ُد سْم ذِم  هللىُمَرْيًشو، َيُؼقُل ا هللَذا َمو َصوًَمَح قَمَؾْقِف حُمَؿَّ

 ِّ خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱّٰيمَِتوسمِِف: 

ٌَْد ا، [13]إطمزاب:  ٌَ إًَِمْقِفْؿ قَم ٌََع ًُ  هللوَم ْط ًُ َمَعُف طَمتَّك إَِذا شَمَقؾمَّ ٌَّوٍس، وَمَخَرضْم ـَ قَم سْم

ـُ  َؽَرُهْؿ، ىَموَم اسْم ًْ ٌُْد ا قَم  وَمَخَطَى اًمـَّوَس، وَمَؼوَل: َأَيو مَحََؾَي اًْمُؼْرآِن، َهَذا قَم
ِ
اء ـُ  هللاًْمَؽقَّ سْم

ـْ يمَِتوِب ا اَم َأقْمِروُمُف ِم ـْ َيْعِروُمُف وَمْؾَقَعِروْمُف، وَمنِكَّ ـْ مَلْ َيُؽ ٌَّوٍس، وَمَؿ ـْ َكَزَل ومِقِف َوذِم هللقَم َّ ، َهَذا مِم

َٓ شُمَقاِوُعقُه يمَِتوَب اوَمُردُّ  []اًمزظمرف ِّ  حف جف مغ ٱّٰىَمْقِمِف  ، هللوُه إمَِم َصوطِمٌِِف، َو

ٌَوُؤُهْؿ، وَمَؼوًُمقا: َوا ًَمـَُقاِوَعـَُّف اًْمِؽَتوَب، وَمنِْن ضَموَءَكو سمَِحؼٍّ َكْعِروُمُف  هللىَموَل: وَمَؼوَم ظُمَط

ُف إِ  كَّ ٌَوـمٍِؾ، َوًَمـَُردَّ َتـَُّف سمِ ٌَؽِّ ٍؾ ًَمـُ
ٌَوـمِ ٌَْد اًَمـَتٌََِّعـَُّف، َوإِنَّ ضَموَء سمِ ـَ  هللمَم َصوطِمٌِِف، وَمَقاَوُعقا قَم سْم

 
ِ
اء ـُ اًْمَؽقَّ ٍف، يُمؾُُّفْؿ شَموِئٌى، ومِقِفُؿ اسْم َٓ وٍم، وَمَرضَمَع ِمـُْفْؿ َأْرسَمَعُي آ ٌَّوٍس اًْمؽَِتوَب صَماَلصَمَي َأيَّ قَم

ٌَ قَمكِمٌّ إمَِم سَمِؼقَّتِِفْؿ، ىَموَل  ٌََع ـْ َأْمِرَكو َوَأَمِر طَمتَّك َأْدظَمَؾُفْؿ قَمغَم قَمكِمٍّ اًْمُؽقوَمَي، وَم : ىَمْد يَموَن ِم

ِػُؽقا َدًمو طَمَراًمو َأْو  ًْ َّٓ شَم ٌُ ؿِمْئُتْؿ، سَمْقـَـَو َوسَمْقـَُؽْؿ َأ اًمـَّوِس َمو ىَمْد َرَأْيُتْؿ، وَمِؼُػقا طَمْق
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ٌَْذَكو إًَِمْقُؽُؿ ا ُؽْؿ إِْن وَمَعْؾُتْؿ وَمَؼْد َك ًي، وَمنِكَّ  شَمَؼَطُعقا ؾَمٌِقاًل َأْو شَمْظؾُِؿقا ِذمَّ
ٍ
حْلَْرَب قَمغَم ؾَمَقاء

  .[]إكػول ِّ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱّٰ

اٍد وَمَؼْد ىَمَتَؾُفْؿ؟، ىَموَل: وَمَقا ـَ ؿَمدَّ ًْ ًَمُف قَموِئَشُي: َيو اسْم ٌَ إًَِمْقِفْؿ طَمتَّك  هللوَمَؼوًَم َمو سَمَع

: َوا ًْ َي، ىَموًَم مَّ َموَء، َواؾْمَتَحؾُّقا اًمذِّ ٌِقَؾ، َوؾَمَػُؽقا اًمدِّ ًَّ ِذي  هلل: َوا؟، ىَموَل هللىَمَطُعقا اًم اًمَّ

َّٓ ُهَق ًَمؼَ    .ْد يَمونَ َٓ إًَِمَف إِ

 ، شَملْمِ ِي َمرَّ صُمقَكُف َيُؼقًُمقَن: َذا اًمثَُّديَّ ـْ َأْهِؾ اًْمِعَراِق َيَتَحدَّ ٌء سَمَؾَغـِل قَم : وَماَم َرْ ًْ ىَموًَم

ًُ َمَع قَمكِمٍّ قَمَؾْقِف ذِم اًْمَؼْتغَم، وَمَدقَمو اًمـَّوَس  وَمَؼوَل: َهْؾ شَمْعِروُمقَن َهَذا  ىَموَل: ىَمْد َرَأْيُتُف َوىُمْؿ

ًٍ ُيْعَرُف 
ٌْ ، َومَلْ َيْلشُمقا ومِقِف سمَِث ِجِد سَمـِل وُماَلٍن ُيَصكمِّ ًْ ـْ ضَموَء َيُؼقُل: َرَأْيُتُف ذِم َم وَماَم َأيْمَثَر َم

: وَماَم ىَمْقُل قَمكِمٍّ طِملَم ىَموَم قَمَؾْقِف، يَماَم َيْزقُمُؿ، َأْهُؾ اًْمِعَراِق  ًْ َّٓ َذًمَِؽ، ىَموًَم ؟، ىَموَل: إِ

ُف ىَموَل هَمػْمَ َذًمَِؽ؟، ىَموَل:  هللؾَمِؿْعُتُف، َيُؼقُل: َصَدَق ا ًَ َأكَّ : وَمَفْؾ ؾَمِؿْع ًْ َوَرؾُمقًُمُف، ىَموًَم

: َأضَمْؾ، َصَدَق اًمؾفا ًْ ، ىَموًَم َٓ َٓ  هللَوَرؾُمقًُمُف، َيْرطَمُؿ ا هللؿَّ  ـْ يَماَلِمِف  ُف يَموَن ِم قًّو إِكَّ
قَمؾِ

ٌُُف إِ  َوَرؾُمقًُمُف، وَمَذَهَى َأْهُؾ اًْمِعَراِق وَمَقْؽِذسُمقَن قَمَؾْقِف  هللَّٓ ىَموَل: َصَدَق اَيَرى ؿَمْقًئو ُيْعِج

 ٌِ  .َوَيِزيُدوَن قَمَؾْقِف ذِم احْلَِدي

 هذا طمديٌ طمًـ.

  (: 362ص  /2ج  ) «كصف األضتاز»كنا يف  هللزمحُ ا اإلماو البصازقال 

ـُ َمْعَؿٍر، صمـو َأسُمق ِهَش  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌُْد اًْمَقاطِمِد طَمدَّ ـُ ؾَمَؾَؿَي، صمـو قَم وٍم اعمَْْخُزوِملُّ اعمُِْغػَمُة سْم

وضِمَد طَمتَّك  ًَ ًْ َُمَوًمُِس اًمـَّوِس اعمَْ صَمـِل َأِِّب ىَموَل: يَموَك ـُ يُمَؾْقٍى، طَمدَّ ـُ ِزَيوٍد، صمـو قَموِصُؿ سْم سْم

ـَ اًْمَؼِضقَِّي، وَموؾْمَتَخػَّ اًمـَّوُس  لَم، َوسَمِرُئقا ِم ـْ ِصػِّ َؽِؽ َرضَمُعقا ِم ًِّ ، َوىَمَعُدوا ذِم اًم

ـْ َأْمِر اًمـَّوِس، ىَموَل: ، َوُهَق َيَتَؽؾَُّؿ سمَِلْمٍر ِم ـُ ىُمُعقٌد قِمـَْد قَمكِمٍّ ٌَْقـَو َكْح ٌَوَر، وَم وَن إظَْم ُ  َيَتَخؼمَّ

ِغَؾ سماَِم يَموَن ومِقِف وَمَؼوَم َرضُمٌؾ قَمَؾْقِف وَمَؼوَل: َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم، اْئَذْن زِم َأْن َأشَمَؽؾََّؿ، ىَموَل: وَمُش 

ضُمَؾ وَمَلىْمَعْدَكوُه إًَِمْقـَو، َوىُمْؾـَو: َمو َهَذا اًمَِّذي شُمِريُد َأْن  ـْ َأْمِر اًمـَّوِس، ىَموَل: وَمَلظَمْذَكو اًمرَّ ِم
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ًُ قَمغَم ُأمِّ اعْمُْمِمـِ  ًُ ذِم اًْمُعْؿَرِة، وَمَدظَمْؾ َلَل قَمـُْف أِمػَم اعمُْْمِمـلَِم؟ وَمَؼوَل: إِِنِّ يُمـْ ًْ لَم شَم

: ىَمْقٌم  ًُ ٌَْؾُؽْؿ، ُيَؼوُل هَلُْؿ: طَمُروَراُء؟ وَمُؼْؾ ـَ ظَمَرضُمقا ىَم ِذي  اًمَّ
ِ
: َمو َهُمٓء ًْ قَموِئَشَي، وَمَؼوًَم

: وَمَشِفْدُت َهَؾَؽَتُفْؿ، ىَموَل  ًْ ظَمَرضُمقا إِمَم َأْرِض ىَمْرَيٍي ِمـَّو ُيَؼول هَلَو: طَمُروَراُء، ىَموًَم

ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى قَموِصٌؿ: وَمال َأْدِري َمو ىَموَل اًمرَّ  ًْ قَموِئَشُي: َأَمو إِنَّ اسْم ضُمُؾ: َكَعْؿ َأْم ٓ، وَمَؼوًَم

ـْ َذًمَِؽ، وَمَؾامَّ وَمَرَغ قَمكِمٌّ مِمَّو يَموَن ومِقِف ىَموَل:  ًُ َأؾْمَلًُمُف قَم صَمُؽْؿ طَمِديَثُفْؿ، وَمِجْئ ًَمْق ؿَموَء طَمدَّ

َتْلِذُن؟ ىَموَل: وَمَؼوَم، وَمَؼصَّ قَمؾَ  ًْ ضُمُؾ اعمُْ ـَ اًمرَّ ، َأْي َ ْقِف َمو ىَمصَّ قَمَؾْقـَو، ىَموَل: ومَلَهؾَّ قَمكِمٌّ َويَمؼمَّ

ًُ قَمغَم َرؾُمقِل ا َوًَمْقَس قِمـَْدُه هَمػْم قَموِئَشَي، وَمَؼوَل:   هللَوىَموَل: َدظَمْؾ

َْٔػ » َذا؟ ـَ ـَ َذا َو ـَ ؟ َوَؿْقُم  ٍٛ َٝ َيٚ اْبـ َأِِب َضٚفِ ْٕ : ا شَأ ًُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ،  هللوَمُؼْؾ

: اوَمَلقَموَدهَ  ًُ َرُءوَن »َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ، ىَموَل:  هللو، وَمُؼْؾ َْ ِق، َوَي ـْ ِؿَبِؾ ادَْْؼِ َؿْقٌم ََيُْرُجقَن ِم

ؿْ  ُٓ َٔ ِٚوَز َتَراِؿ ْرآَن ٓ َُيَ َُ  .شاْف

: مَلْ َأَرُه سمَِتاَمِمِف، َوذِم ىمول احلوومظ اهلقثؿل:  ًُ ِحقِح »ىُمْؾ  : اهـ.سَمْعُضفُ  شاًمصَّ

 هذا طمديٌ طمًـ.

  (: 62ص  /1ج  ) هللزمحُ ا مادُ ابًقال 

ـْ ىَمَتوَدَة،  ـْ َمْعَؿٍر، قَم اِق، قَم زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ـُ ظَمَؾٍػ َأسُمق سمِنْمٍ ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو سَمْؽُر سْم طَمدَّ

ـِ َموًمٍِؽ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ـْ َأَكِس سْم ُرُج َؿْقٌم يِف آِخِر »:  هللقَم ََيْ

 ُ ْٕ َمِٚن، َأْو يِف َهِذِه ا ْؿ، ِشٔاَمُهُؿ افزَّ ُٓ ُِقَؿ ْؿ، َأْو ُح ُٓ َٔ َٓ َُيَِٚوُز َتَراِؿ ْرآَن  َُ َرُءوَن اْف َْ ، َي ِٜ
مَّ

ُِقُهؿْ  قُهْؿ َؾْٚؿُت ُّ ُٔت َِ قُهْؿ، َأْو إَِذا َف ُّ  .شافتَّْحُِِٔؼ، إَِذا َرَأْيُت

(، وهق ذم 311/ص 4احلديٌ ؾمـده صحقح، وىمد أظمرضمف أسمق داود )ج 

ديٌ ىمتودة قمـ أكس وأِّب ؾمعقد، ومـ (، مـ طم114/ص 1)ج  شمًـد أمحد»

 طمديٌ أن قمـ أِّب ؾمعقد.
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وروايي ىمتودة قمـ أِّب ؾمعقد مرؾمؾي، ًمؽـّف ىمد ضموء يمام قمرومً قمـ أكس قمـ أِّب 

 ؾمعقد.

  (: 290ص  /12ج  ) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ٌَوِِنُّ  ْق صَمـَو اًمشَّ ٌُْد اًمَقاطِمِد، طَمدَّ صَمـَو قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم ـُ طَمدَّ ػْمُ سْم ًَ صَمـَو ُي ، طَمدَّ

ِلَّ  ًَ اًمـٌَّ ـِ طُمـَْقٍػ، َهْؾ ؾَمِؿْع ْفِؾ سْم ًَ
ًُ ًمِ َيُؼقُل:  قَمْؿٍرو، ىَموَل: ىُمْؾ

ٌََؾ اًمِعَراِق:  ُرُج ِمُْْف َؿْقٌم »ذِم اخلََقاِرِج ؿَمْقًئو؟ ىَموَل: ؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل، َوَأْهَقى سمَِقِدِه ىِم ََيْ

ْرآَن، َٓ َُيَ  َُ َرُءوَن اف َْ ِٜ َي َّٔ ِم ـَ افرَّ ِؿ ِم ْٓ ـَ اإِلْشََلِم ُمُروَق افسَّ ُرُؿقَن ِم ّْ ْؿ، َي ُٓ َٔ  .شِٚوُز َتَراِؿ

 (.740/ص 3)ج  هللوأظمرضمف مًؾؿ رمحف ا

 (: 750ص  /2ج  ) هللزمحُ ا مطله ثه قال 

ـْ َيِزيَد، ىَموَل َأسمُ  ٌََي، َوإؾِْمَحوُق، مَجِقًعو قَم ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم صَمـَو طَمدَّ ق سَمْؽٍر: طَمدَّ

ـِ  ـْ ُأؾَمػْمِ سْم ، قَم ٌَوِِنُّ ْق صَمـَو َأسُمق إؾِْمَحوَق اًمشَّ ـِ طَمْقؿَمٍى، طَمدَّ اِم سْم ـِ اًْمَعقَّ ـُ َهوُروَن، قَم َيِزيُد سْم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـِ طُمـَْقٍػ، قَم ـْ ؾَمْفِؾ سْم َيتُِٔف َؿْقٌم ِؿَبَؾ »، ىَموَل: قَمْؿٍرو، قَم

 ُٓ ٌٜ ُرُءوُش ََ َِّ ِق ُُمَ  .شؿْ ادَْْؼِ

 (: 740ص  /2ج  ) هللزمحُ ا مطله قال اإلماو 

ـْ َأِِّب  ـِ ؾَمِعقٍد، قَم ـْ حَيَْقك سْم ، قَم ٌُ ْق َكو اًمؾَّ ـِ اعمَُْفوضِمِر، َأظْمؼَمَ ـُ ُرْمِح سْم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

سَمػْمِ  اًمزُّ
(1)

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم   هلل، ىَموَل: َأشَمك َرضُمٌؾ َرؾُمقَل اهلل، قَم
ْعرَ  ٌي، َوَرؾُمقُل اسمِوجْلِ ، َوذِم صَمْقِب سماَِلٍل ومِضَّ ـْ طُمـلَْمٍ وَمُف ِم  هللاَكِي ُمـٍَْمَ

                                                        
ح سموًمتحديٌ ذم هذه أسمق اًمزسمػم وهق حمؿد سمـ مًؾؿ سمـ شمدرس اعمّؽل،  (3)  مدًمِّس، ومل يٍمِّ

 اًمطريؼ، ًمؽـّف ىمد ّسح ذم اًمتل شمؾقفو.
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  :ُد، اقْمِدْل، ىَموَل َيْؼٌُِض ِمـَْفو، ُيْعطِل اًمـَّوَس، وَمَؼوَل: َيو حُمَؿَّ

ـْ َأظْ » ـُ ْ َأ َت إِْن ََل َٝ َوَخِسْ ْد ِخْب ََ ـْ َأْظِدُل؟ َف ـُ ْ َأ ِدُل إَِذا ََل ًْ ـْ َي ََِؽ َوَم وَمَؼوَل  شِدُل َوْي

ـُ اخْلَطَّوِب  َٚذ »وَمَلىْمُتَؾ َهَذا اعْمُـَوومَِؼ، وَمَؼوَل:  هلل: َدقْمـِل، َيو َرؾُمقَل اقُمَؿُر سْم ًَ َم

َٓ هللا ْرآَن،  َُ َرُءوَن اْف َْ َث افَُّْٚس َأِّنِّ َأْؿُتُؾ َأْصَحِِٚب، إِنَّ َهَذا َوَأْصَحَٚبُف َي ، َأْن َيَتَحدَّ

ِٜ َُيَِٚوُز َحَِْٚجَرُهْؿ،  َّٔ ِم ـَ افرَّ ُؿ ِم ْٓ ُرُق افسَّ ّْ اَم َي ـَ ُرُؿقَن ِمُْْف  ّْ  .شَي

ـَ  ًُ حَيَْقك سْم ، ىَموَل: ؾَمِؿْع وِب اًمثََّؼِػلُّ ٌُْد اًْمَقهَّ صَمـَو قَم ـُ اعمَُْثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

 ٌْ ـَ قَم ُف ؾَمِؿَع ضَموسمَِر سْم ، َأكَّ سَمػْمِ ِِن َأسُمق اًمزُّ ـُ هللِد اؾَمِعقٍد، َيُؼقُل: َأظْمؼَمَ صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ، ح وطَمدَّ

ـْ  ، قَم سَمػْمِ صَمـِل َأسُمق اًمزُّ ـُ ظَموًمٍِد، طَمدَّ ُة سْم صَمـِل ىُمرَّ ٌَوِب، طَمدَّ ـُ احْلُ صَمـَو َزْيُد سْم ٌََي، طَمدَّ َأِِّب ؿَمْق

ٌِْد ا ـِ قَم ِلَّ هللضَموسمِِر سْم ُؿ َمَغوكِؿَ  ، َأنَّ اًمـٌَّ ًِ ٌَ  ،يَموَن َيْؼ  .َوؾَموَق احْلَِدي

 (: 61ص  /1ج  ) هللزمحُ ا مادُ ل ابًقا 

ـْ  ، قَم َْوَزاقِملُّ ْٕ صَمـَو ا ـُ مَحَْزَة ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم ٍر ىَموَل: طَمدَّ ـُ قَمامَّ صَمـَو ِهَشوُم سْم طَمدَّ

ـِ قُمَؿَر، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـِ اسْم َرُءوَن »ىَموَل:   هللَكوومٍِع، قَم َْ َْٕشٌء َي  ُٖ َيَْْن

ٚوِ  َٓ َُيَ ْرآَن  َُ اَم َخَرَج َؿْرٌن ُؿىِعَ اْف َِّ ـُ ْؿ،  ُٓ َٔ   .شُز َتَراِؿ

ًُ َرؾُمقَل ا ـُ قُمَؿَر: ؾَمِؿْع اَم َخَرَج َؿْرٌن »َيُؼقُل:   هللىَموَل اسْم َِّ ـُ

ُٚل  جَّ ُؿ افدَّ ِٓ ًة، َحتَّك ََيُْرَج يِف ِظَراِض ـَ َمرَّ ي ـْ ِظْؼِ َثَر ِم ـْ  .شُؿىَِع، َأ

 ىمد اطمتٍ اًمٌخوري سمجؿقع رواشمف.إؾمـوده صحقح، و شاًمزوائد»ذم  قال املعلِّل:

هشوم سمـ قمامر روى قمـف اًمٌخوري طمديثلم، شمقسمع قمؾقفام،  قال أبْ عبد السمحً:

مي  ، واجلرح ذم هشوم سمـ قمامر شاًمػتح»وأظمرج ًمف طمديٌ اعمالهل شمعؾقًؼو يمام ذم مؼدِّ
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مي  شاًمػتح»مػّن يمام ذم مؼدِّ
(1)

. 

 (: 750ص  /2ج  ) هللزمحُ ا قال مطله 

صَمـَو ـْ  طَمدَّ ـُ ِهاَلٍل، قَم صَمـَو مُحَْقُد سْم ـُ اعمُِْغػَمِة، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم وَخ، طَمدَّ ـُ وَمرُّ ٌَوُن سْم ؿَمْق

ٌِْد ا ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللقَم ـْ َأِِّب َذرٍّ ، قَم ًِ وِم ـِ اًمصَّ إِنَّ »:  هللسْم

تِل  ـْ ُأمَّ ًِْدي ِم تِل  -َب ـْ ُأمَّ ًِْدي ِم قُن َب ُُ َٔ ِٚوُز َؿقْ  -َأْو َش َٓ َُيَ ْرآَن،  َُ َرُءوَن اْف َْ ٌم َي

ًُقُدوَن ؾِِٔف، ُهْؿ  َٓ َي ، ُثؿَّ  ِٜ
َّٔ ِم ـَ افرَّ ُؿ ِم ْٓ اَم ََيُْرُج افسَّ ـَ ـِ  ي ـَ افدِّ ُرُجقَن ِم ْؿ، ََيْ ُٓ َّ َحََلِؿٔ

 ِٜ ََ ِِٔ ِؼ َواْْلَ ِْ ـَ قَمْؿٍرو اًْمِغػَ  شَذُّ اْْلَ ًُ َراومَِع سْم : وَمَؾِؼق ًِ وِم ـُ اًمصَّ ، َأظَمو وَمَؼوَل اسْم وِريَّ

: يَمَذا َويَمَذا؟ وَمَذيَمْرُت ًَمُف َهَذا  ـْ َأِِّب َذرٍّ ٌٌ ؾَمِؿْعُتُف ِم : َمو طَمِدي ًُ ، ىُمْؾ احْلََؽِؿ اًْمِغَػوِريِّ

ـْ َرؾُمقِل ا ، وَمَؼوَل: َوَأَكو ؾَمِؿْعُتُف ِم ٌَ  . هللاحْلَِدي

 (: 59ص  /1ج  ) ذلند بً ٓصٓد الكصّٓين الصَري بابً مادُ هللقال اإلماو أبْ عبد ا 

ٌُْد ا ٌََي، َوقَم ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر  هللطَمدَّ : طَمدَّ َٓ ـِ ُزَراَرَة، ىَمو ـُ قَموِمِر سْم سْم

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم ـْ ِزرٍّ ـْ قَموِصٍؿ، قَم ـُ قَمقَّوٍش، قَم ُعقٍد، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللسْم ًْ ـِ َم  هللسْم

 :«ُرُج يِف آِخِر اف َْحََلِم، ََيْ ْٕ ُٚء ا َٓ ٍَ َْشَِْٚن، ُش ْٕ َمِٚن َؿْقٌم َأْحَداُث ا زَّ

ـَ  ُرُؿقَن ِم ّْ ْؿ، َي ُٓ َٔ َٓ َُيَِٚوُز َتَراِؿ ْرآَن  َُ َرُءوَن اْف َْ ـْ َخْرِ َؿْقِل افَِّْٚس، َي َُقُفقَن ِم َي

 َْ َٔ ِْ ْؿ َؾ ُٓ َٔ
َِ ـْ َف َّ ، َؾ ِٜ

َّٔ ِم ـَ افرَّ ُؿ ِم ْٓ ُرُق افسَّ ّْ اَم َي ـَ ْشََلِم  ْؿ َأْجٌر ِظَْْد ااإْلِ ُٓ َِ ْؿ، َؾِ٘نَّ َؿْت ُٓ ِْ  هللتُ

ؿْ  ُٓ َِ ـْ َؿَت  .شدَِ

)ج  شَتػي إطمقذي»احلديٌ ؾمـده طمًـ، وىمد أظمرضمف اًمؽممذي يمام ذم 

 .شطمديٌ طمًـ صحقح»(، ـمٌعي هـديي، وىمول: 137/ص 1

                                                        
أّن أسمو زرقمي اًمدمشؼل ىمول: ٓ يصّح ًمْلوزاقمل قمـ كوومع  شهتذيى اًمتفذيى»صمّؿ وضمدت ذم  (3) 

 رء، ويمذا ىمول قمٌوس قمـ اسمـ معلم مل يًؿع مـ كوومع ؿمقًئو، اهـ.
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 (: 382ص  /4ج  ) هللزمحُ ا قال اإلماو أمحد 

وُن، اعمَْْعـَ  ٌز، َوقَمػَّ صَمـَو َِبْ وُن ذِم طَمدَّ ـَ ؾَمَؾَؿَي، ىَموَل قَمػَّ صَمـَو مَحَّوٌد َيْعـِل اسْم : طَمدَّ َٓ ك، ىَمو

ـُ مُجَْفوَن، ىَموَل:  صَمـِل ؾَمِعقُد سْم ٌز ذِم طَمِديثِِف: طَمدَّ ـُ مُجَْفوَن، َوىَموَل َِبْ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم طَمِديثِِف: طَمدَّ

ٌِْد ا ـِ َأِِّب َأْورَم  هلليُمـَّو َمَع قَم ـِ َأِِّب َأْورَم اخْلََقاِرَج،  يؼوشمؾسْم سْم ِٓ َؼ هُماَلٌم  َوىَمْد حَلِ

ضُمُؾ ًَمْق َهوضَمَر، ىَموَل: َمو  ـُ َأِِّب َأْورَم. ىَموَل: كِْعَؿ اًمرَّ وُز، َهَذا اسْم سمِوخْلََقاِرِج، وَمـَوَدْيـَوُه َيو وَمػْمُ

ضُمُؾ ًَمْق َهوضَمَر، وَمَؼوَل: ِهْجَرٌة سَمعْ هللَيُؼقُل قَمُدوُّ ا َد ِهْجَريِت َمَع ، ىَموَل: َيُؼقُل: كِْعَؿ اًمرَّ

ًُ َرؾُمقَل ا  هللَرؾُمقِل ا ُدَهو صَماَلصًمو، ؾَمِؿْع  هللُيَردِّ

  :ـْ »َيُؼقُل ُِقهُ  ُضقَبك دَِ ْؿ، ُثؿَّ َؿَت ُٓ َِ   .شَؿَت

وُن: ذِم طَمِديثِفِ  ُِقهُ » :ىَموَل قَمػَّ  و.صَماَلصمً  شَوَؿَت

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (254ص ) «الطي٘»يف  هللزمحُ ا بً أمحد هللقال عبد ا : 

صَمـ صَمـَو  ل أِّب،طَمدَّ صَمـَو احْلَنْمَ هوؿمؿ سمـ اًمؼوؾمؿطَمدَّ ٌِْزُّ ، طَمدَّ ٌَوشَمَي اًْمَع ـُ ُك صَمـِل ُج سْم ، طَمدَّ

ٌَْد ا ًُ قَم ـُ مُجَْفوَن ىَموَل: َأشَمْق ًُ  هللؾَمِعقُد سْم ْؿ ؾَّ ًَ ، وَم ٌٍََمِ ـَ َأِِّب َأْورَم َوُهَق حَمُْجقُب اًْم سْم

؟ وَمؼُ  ًَ ـْ َأْك ـُ مُجَْفوَن، ىَموَل: وَماَم وَمَعَؾ َواًمُِدَك؟ ىَموَل: قَمَؾْقِف، ىَموَل زِم: َم : َأَكو ؾَمِعقُد سْم ًُ ْؾ

ـَ ا ََزاِرىَمُي، ىَموَل: ًَمَع ْٕ : ىَمَتَؾْتُف ا ًُ ـَ ا هللىُمْؾ ََزاِرىَمَي، ًَمَع ْٕ صَمـَو َرؾُمقُل ا هللا ََزاِرىَمَي، طَمدَّ ْٕ  هللا

: « ُ ََزاِرىمَ شْؿ ـََِلُب افَّْٚرِ َأْنَّ ْٕ : ا ًُ ُي َوطْمَدُهْؿ َأِم ، ىَموَل: ىُمْؾ

ٚ»اخْلََقاِرُج يُمؾَُّفو؟ ىَموَل:  َٓ ُِّ ـُ َقاِرُج   .شَبِؾ اْْلَ

 هذا طمديٌ طمًـ.
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 (: 253ص  /5ج  ) هللزمحُ ا قال اإلماو أمحد 

ًُ َأسَمو هَموًمٍِى  َكو َمْعَؿٌر ىَموَل: ؾَمِؿْع اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم طَمدَّ
(1)

َيُؼقُل: عمََّو ُأيِتَ  

َزاِرىَميِ  سمُِرُءوسِ  ْٕ ا
(2)

  ًْ ًْ قَمغَم َدَرِج ِدَمْشَؼ، ضَموَء َأسُمق ُأَموَمَي وَمَؾامَّ َرآُهْؿ َدَمَع ٌَ وَمـُِص

اَمِء، »قَمْقـَوُه وَمَؼوَل:  َٝ َأِديِؿ افسَّ ُِقا ََتْ ِء َذُّ َؿْتَذ ُؿتِ َٓ ُٗ اٍت، َه ـََِلُب افَِّْٚر، َثََلَث َمرَّ

َٝ َأِديؿِ  َوَخْرُ َؿْتَذ  ُِقا ََتْ اَمءِ  ُؿتِ ءِ  افسَّ َٓ ُٗ ْؿ َه ُٓ َِ ـَ َؿَت : وَماَم ؿَمْلُكَؽ شافَِّذي ًُ . ىَموَل: وَمُؼْؾ

 ًْ ؾْماَلمِ قَمْقـَوكَ  َدَمَع ـْ َأْهِؾ اإْلِ ُْؿ يَموُكقا ِم  . ىَموَل: ىُمْؾـَو: َأسمَِرْأِيَؽ ؟ ىَموَل: َرمْحًَي هَلُْؿ إِّنَّ

ـْ  ٌء ؾَمِؿْعَتُف ِم  يمِاَلُب اًمـَّوِر، َأْو َرْ
ِ
ء َٓ : َهُم ًَ ؟  هللَرؾُمقِل ا ىُمْؾ

ـْ َرؾُمقِل ا َٓ اصْمـََتلْمِ   هللىَموَل: إِِنِّ جَلَِريٌء سَمْؾ ؾَمِؿْعُتُف ِم ٍة َو هَمػْمَ َمرَّ

َٓ صَماَلٍث ىَموَل: وَمَعدَّ ِمَراًرا  .َو

طمديٌ طمًـ، وأسمق هموًمى ىمد شموسمعف ؾمقور إمقي اًمدمشؼل قمـد أمحد )ج 

 (، وهق مًتقر احلول.140/ص 4

 (: 269ص  /5ج  ) هللزمحُ ا ّقال اإلماو أمحد 

ـَ ؾُمَؾْقٍؿ َيُؼقُل: َدظَمَؾ َأسُمق ُأَموَمَي  ًُ َصْػَقاَن سْم ـُ قِمَقوٍض ىَموَل: ؾَمِؿْع صَمـَو َأَكُس سْم طَمدَّ

ًْ وَمَؼوَل:  ٌَ ٌَوِهكِمُّ ِدَمْشَؼ وَمَرَأى ُرُءوَس طَمُروَراَء ىَمْد ُكِص َِّْٚر، »اًْم ـََِلُب افَِّْٚر ـََِلُب اف

 احلديٌ. وذيمر ش...َثََلًثٚ،

 وهذا اًمًـد صحقح.

 

                                                        
 اؾمؿف طمزور، مشفقر سمؽـقتف. (3) 

 ـ اخلقارج مـ أشمٌوع كوومع سمـ إزرق.ومرىمي م (1) 



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     144

 

 (: 359ص  /2ج  ) «كصف األضتاز»كنا يف  قال اإلماو البصاز 

ـِ  ٌََي سْم ـْ قُمْؼ ـْ ىَمَتوَدَة، قَم ـُ ِهَشوٍم، صمـو َأِِّب، قَم ، صمـو ُمَعوُذ سْم ـُ قَمكِمٍّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم طَمدَّ

ٌِْد ا ـْ قَم صُمـِل قَم وٍج، ىَموَل: يَموَن َصوطِمٌى زِم حُيَدِّ ـِ قَمْؿرو ذِم ؿَمْلِن اخْلََقاِرِج، سمْ  هللَوؾمَّ

ٌَْد ا ًُ قَم ، وَمَؾِؼق ًُ : إِكََّؽ سَمِؼقَُّي َأْصَحوِب َرؾُمقِل ا هللوَمَحَجْج ًُ ـَ قَمْؿٍرو، وَمُؼْؾ  هللسْم

قِمْؾاًم، إِنَّ َكوؾًمو َيْطَعـُقَن قَمغَم ُأَمَراِئِفْؿ  قِمـَْدكَ  هلل، َوىَمْد ضَمَعَؾ ا

الًَميِ  َواعماَْلِئَؽِي َواًمـَّوِس َأمْجَِعلَم،  هلل، ىَموَل: قَمغَم ُأوًَمِئَؽ ًَمْعـَُي اَوَيْشَفُدوَن قَمَؾْقِفْؿ سمِوًمضَّ

ُؿَفو سَملْمَ   هللُأيِتَ َرؾُمقُل ا ًِّ ٍي، وَمَجَعَؾ ُيَؼ ـْ َذَهٍى َأْو ومِضَّ َؼوَيٍي ِم ًِ سمِ

ٌَوِدَيِي. ـْ َأْهِؾ اًْم  َأْصَحوسمِِف، وَمَؼوَم َرضُمٌؾ ِم

ـْ يمَ  ُد، ًَمِئ ِدُل »َأَمَرَك سمِوًْمَعْدِل وَمَؾْؿ شَمْعِدْل؟ ىَموَل:  هللوَن اوَمَؼوَل: َيو حُمَؿَّ ًْ ـْ َي َّ َؽ َؾ َِ َوْي

ًِْدي َْٔؽ َب َِ تِل َأْصَبَٚه »:  هللوَمَؾامَّ َأْدسَمَر، ىَموَل َرؾُمقُل ا ،شَظ إِنَّ يِف ُأمَّ

ُِقهُ  ْؿ، َؾِْ٘ن َخَرُجقا َؾْٚؿُت ُٓ َٔ ْرآَن ٓ َُيَِٚوُز َتَراِؿ َُ َرُءوَن اْف َْ ْؿ، ُثؿَّ إِْن َخَرُجقا َهَذا، َي

ُِقُهْؿ، َؿَٚل َذفَِؽ َثَلًثٚ  .شَؾْٚؿُت

 هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمٌخوري.

 (: 245ص ) «الطي٘»بً أمحد يف كتاب  هللقال عبد ا 

صَمـ صَمـَو َيْعُؼقُب ل َأِِّب، طَمدَّ صَمـِل سمـ إسمراهقؿ طَمدَّ ـِ إؾِْمَحوَق، طَمدَّ ـِ اسْم صَمـَو َأِِّب، قَم ، طَمدَّ

ٌَقْ  ٌِْد اَأسُمق قُم ٍؿ َأِِّب اًْمَؼوؾِمِؿ، َمْقمَم قَم ًَ ـْ ِمْؼ ، قَم ـِ َيوِهٍ ِر سْم ـِ قَمامَّ ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ـِ  هللَدَة سْم سْم

ٌَْد ا ، طَمتَّك َأشَمْقـَو قَم ْقثِلُّ ـُ يمِاَلٍب اًمؾَّ ًُ َأَكو َوشَمؾِقُد سْم ـِ َكْقوَمٍؾ، ىَموَل: ظَمَرضْم ـَ  هللاحْلَوِرِث سْم سْم

ـِ اًْمَعوِِص، َوُهَق يَ  َت قَمْؿِرو سْم ًؼو َكْعَؾْقِف سمَِقِدِه، وَمُؼْؾـَو ًَمُف: َهْؾ طَمَيْ ، ُمَعؾِّ ًِ ٌَْق ُطقُف سمِوًْم

؟  هللَرؾُمقَل ا ُؿُف اًمتَِّؿقِؿلُّ َيْقَم طُمـلَْمٍ ٌََؾ  طِملَم ُيَؽؾِّ ىَموَل: َكَعْؿ، َأىْم

ِة، وَمَقىَمَػ قَمغَم َرؾُمقِل ا ـْ سَمـِل مَتِقٍؿ، ُيَؼوُل ًَمُف: ُذو اخْلَُقْيٍِمَ  هللَرضُمٌؾ ِم

ذِم ، َوُهَق ُيْعطِل اًمـَّوَس، ىَمول ًَ ًَ َمو َصـَْع ُد، ىَمْد َرَأْي : َيو حُمَؿَّ
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؟»:  هللَهَذا اًْمَقْقِم وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َٝ َْٔػ َرَأْي َُ ىَموَل: مَلْ  شَأَجْؾ، َؾ

ًَ ىَموَل: وَمَغِضَى َرؾُمقُل ا َوُْيََؽ، إِْن ََلْ »، صُمؿَّ ىَموَل:  هللَأَرَك قَمَدًْم

ـِ افْ  ُُ ْدُل َي قُن؟ًَ ُُ ـْ َي َْْد َم ًِ ـُ شِظِْْدي، َؾ َٓ هللاخْلَطَّوِب: َيو َرؾُمقَل ا ، وَمَؼوَل قُمَؿُر سْم ، َأ

، َحتَّك ََيُْرُجقا »: َكْؼُتُؾُف؟ ىَموَل  ـِ ي َُقَن يِف افدِّ َّّ ًَ ٌٜ َيَت ًَ قُن َفُف ِصٔ ُُ َٔ ُف َش َّٕ ، َدُظقُه، َؾِ٘ َٓ

ـَ افرَّ  ُؿ ِم ْٓ اَم ََيُْرُج افسَّ ـَ ْدِح، ِمُْْف،  َِ ٌء، ُثؿَّ يِف اْف ، ُيَْْيُر يِف افَّْْهِؾ، َؾََل ُيقَجُد َرْ
ِٜ
َّٔ ِم

ٌء، َشَبَؼ افْ  قِق َؾََل ُيقَجُد َرْ ٍُ ٌء، ُثؿَّ يِف اْف مَ َؾََل ُيقَجُد َرْ ْرَث َوافدَّ  .شٍَ

(، 139/ص 1)ج  شاعمًـد»هذا طمديٌ طمًـ، وىمد أظمرضمف اإلموم أمحد ذم 

 .ومؼول: صمـو يعؼقب، صمـو أِّب سمف

 (: 36/ ص 5ج ) هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا 

ـْ  ـُ َأِِّب سَمَؽَرَة، قَم ؾُِؿ سْم ًْ صَمـِل ُم وُم، طَمدَّ حَّ صَمـَو قُمْثاَمُن َأسُمق ؾَمَؾَؿَي اًمشَّ صَمـَو َويمِقٌع، طَمدَّ طَمدَّ

َْٔخُرُج َؿْقٌم َأْحَداٌث »:  هللَأسمِقِف، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا اُء  َش َأِحدَّ

 ْٔ اُء، ُذَف قُهْؿ ََ َأِصدَّ ُّ ُٔت َِ ْؿ، َؾَِ٘ذا َف ُٓ َٔ َٓ َُيَِٚوُز َتَراِؿ ُف  َٕ َرُءو َْ ْرآِن، َي َُ ْؿ بِْٚف ُٓ ٌٜ َأْفِسَُْت

ُِقُهْؿ، قُهْؿ َؾْٚؿُت ُّ ُٔت َِ قُهْؿ، ُثؿَّ إَِذا َف ُّ َِٕٖٔ ؿْ  َؾ ُٓ ُِ َجُر َؿٚتِ ْٗ ُف ُي َّٕ  .شَؾِ٘

  (: 44ص )ّقال اإلماو أمحد أٓطا 

صَمـَو قمُ  صَمـَو َرْوٌح، طَمدَّ ـُ َأِِّب سَمَؽَرَة، َوؾَمَلًَمُف َهْؾ طَمدَّ ؾُِؿ سْم ًْ صَمـَو ُم وُم، طَمدَّ حَّ ْثاَمُن اًمشَّ

ـْ َكٌِلِّ ا ًُ َواًمِِدي َأسَمو سَمْؽَرَة، َيُؼقُل: قَم ؟ وَمَؼوَل: ؾَمِؿْع
ٍ
ء ـْ َرْ ًَ ذِم اخْلََقاِرِج ِم  هللؾَمِؿْع

 :« َّاُء َأِحد تِل َأْؿَقاٌم َأِصدَّ ـْ ُأمَّ َْٔخُرُج ِم ُف َش َّٕ َٓ إِ ْؿ َأ ُٓ ٌٜ َأْفِسَُْت ََ اُء، َذفِ

قُهْؿ  ُّ قُهْؿ، ُثؿَّ إَِذا َرَأْيُت ُّ َِٕٖٔ قُهْؿ َؾ ُّ َٓ َؾَِ٘ذا َرَأْيُت ْؿ، َأ ُٓ َٔ َٓ َُيَِٚوُز َتَراِؿ ْرآِن،  َُ بِْٚف

قهُ  ُّ َِٕٖٔ ؿْ َؾ ُٓ ُِ ُْٖجقُر َؿٚتِ  .شْؿ، َؾٚدَْ

ف ، مـ رضمول مًؾؿ. روى قمـشهتذيى اًمؽامل»مًؾؿ سمـ أِّب سمؽرة شمرمجتف ذم 
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أرسمعي، ومل يقصمؼف معتؼم، ومفق مًتقر احلول ًمؽـف ىمد شموسمعف كٍم سمـ قموصؿ يمام ذم 

(، وىمد وصمَّؼف اًمـًوئل يمام ذم 446/ص 1ٓسمـ أِّب قموصؿ )ج  شاًمًـي»يمتوب 

 ، وموحلديٌ صحقح.شهتذيى اًمؽامل»

  ْٖ(: 5/ ص 1ج )قال اإلماو أبْ ْٓضف ٓعكْب الفط 

ُعقٍد ىَموَل: طَم  ًْ ـُ َم ـْ ؾِماَمٍك َأِِّب ُزَمْقٍؾ طمدصمـل ُمقؾَمك سْم ٍر قَم ـُ قَمامَّ صَمـَو قِمْؽِرَمُي سْم دَّ

َؤزِمِّ  ًِ اخْلََقاِرُج  -َوىَمْد يَموَن َهَقى َكْجَدَة  -اًمدُّ ُف عمََّو اقْمَتَزًَم ٌَّوٍس: إِكَّ ـُ قَم ىَموَل: ىَموَل اسْم

ـِ أَ  ِِّب ـَموًمٍِى َوَأْصَحوِب َدظَمُؾقا َرْأًيو َوُهْؿ ؾمتي أًمػ َوَأمْجَُعقا َأْن ََيُْرضُمقا قَمغَم قَمكِمِّ سْم

ِلِّ  وٌن وَمَقُؼقُل: َيو َأِمػَم  اًمـٌَّ ًَ َٓ َيَزاُل جَيِلُء إِْك َمَعُف. ىَموَل: َويَموَن 

َٓ ُأىَموشمُِؾُفْؿ  -َيْعـِل قَمِؾقًّو -اعمُْْمِمـلَِم إِنَّ اًْمَؼْقَم ظَموِرضُمقَن قَمَؾْقَؽ  وَمَقُؼقُل: َدقُمقُهْؿ وَمنِِنِّ 

 ْقَف َيْػَعُؾقَن. طَمتَّك ُيَؼوشمُِؾقِِن َوؾَم 

وَمَؾامَّ يَموَن ذات يقم، أشمقتف ىمٌؾ صالة اًمظفر ومؼؾً ًَمُف: َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم َأسْمِرْدَكو 

 : ًُ َؿُفْؿ. وَمَؼوَل: إِِنِّ َأظَمووُمُفْؿ قَمَؾْقَؽ. وَمُؼْؾ  اًْمَؼْقِم وَمُليَمؾِّ
ِ
ء َٓ سمَِصاَلٍة ًَمَعكمِّ َأْدظُمُؾ قَمغَم َهُم

ًُ َرضُماًل  ـِ َمو يَمالَّ َويُمـْ ًَ ـْ َأطْم ًي ِم ًُ طُمؾَّ ًْ ـَ اخلؾؼ ٓ أوذي َأطَمًدا، وَمَلِذَن زِم، وَمَؾٌِ ًَ  طَم

ًُ قَمغَم ىَمْقٍم مَلْ َأَر  ًُ قَمَؾْقِفْؿ كِْصَػ اًمـََّفوِر، وَمَدظَمْؾ ، َوَدظَمْؾ ًُ ْؾ ، َوشَمَرضمَّ ـِ ـَ اًْمَقَؿ َيُؽقُن ِم

ٌَوُهُفْؿ ىَمرِ  َو سَمَؼُر ىَمْقًمو ىَمطُّ َأؿَمدَّ ِمـُْفُؿ اضْمتَِفوًدا، ضِم ُجقِد، َوَأْيِدُّيِْؿ يَمَلّنَّ ًُّ ـَ اًم ًْ ِم طَم

 ًُ ْؿ ؾَّ ًَ َفِر، وَم ًَّ ـَ اًم سمِِؾ، َوقَمَؾْقِفْؿ ىمؿص مرطمضي، مشؿريـ، مًفؿي وضمقهفؿ ِم اإْلِ

 قَمَؾْقِفْؿ.

: أشمقتؽؿ مـ قمـد ًُ ٌَّوٍس َمو ضَموَء سمَِؽ؟ ىَموَل: ىُمْؾ ـَ قَم ًٌو َيو اسْم ـَ  وَمَؼوًُمقا: َمْرطَم اعمََْفوضِمِري

 َ ْٕ ـْ قِمـِْد ِصْفِر َرؾُمقِل اَوا ، قَمكِمَّ َوقَمَؾْقِفْؿ َكَزَل  هللْكَصوِر َوِم

َٓ خُتَوِصُؿقا ىُمَرْيًشو وَمنِنَّ ا ًْ ـَموِئَػٌي ِمـُْفْؿ:   :ىَموَل  هللاًْمُؼْرآُن، َوُهْؿ َأقْمَؾُؿ سمَِتْلِويؾِِف. وَمَؼوًَم

ًُ وَمَؼوَل اصْمـَوِن َأْو صَماَلصَمٌي: ًمَ  ،]اًمزظمرف[  ِّ  حف جف مغ جغ مع ٱّٰ ْؿَتُفْؿ، وَمُؼْؾ ْق يَمؾَّ
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ـَ   هللهلؿ: شمرى مو كؼؿتفؿ قَمغَم ِصْفِر َرؾُمقِل ا َواعمَُْفوضِمِري

َْكَصوِر َوقَمَؾْقِفْؿ َكَزَل اًْمُؼْرآُن َوًَمْقَس ومِقُؽْؿ ِمـُْفْؿ َأطَمٌد َوُهْؿ َأقْمَؾُؿ سمَِتْلِويؾِِف ِمـُْؽْؿ؟  ْٕ َوا

: َموَذا؟ ىَموًُمقا:  ًُ ضَموَل ذِم َأْمِر اىَموًُمقا: صَماَلصًمو. ىُمْؾ َؿ اًمرِّ َـّ وَمنِكَُّف طَمؽَّ و إطِْمَداُه   هللَأمَّ

ضَموِل  ،[47]إكعوم:   ِّمب خب حب جب ٱّٰ : هللَوىَمْد ىَموَل ا وَماَم ؿَمْلُن اًمرِّ

: هللَواحْلُْؽِؿ سَمْعَد ىَمْقِل ا ًُ ُف  ؟ وَمُؼْؾ و اًمثَّوكَِقُي وَمنِكَّ َهِذِه َواطِمَدٌة َوَموَذا؟ ىَموًُمقا: َوَأمَّ

ٌَوُهْؿ. َوَموَذا ىَموشمَ  ـْ يَموُكقا ُمْمِمـلَِم َمو طَمؾَّ ًَمـَو ىِمَتوهُلُْؿ َوؾِم ْ َيْغـَْؿ وَمَؾِئ ِى َومَل ًْ ْ َي َؾ َومَل

ُف  ـْ َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم وَمنِكَّ ْ َيُؽ ـْ َأِمػِم اعمُْْمِمـلَِم، إِْن مَل ُف ِم ًَ ُف حَمَك َكْػ َِمػُم اًمثَّوًمَِثُي؟ ىَموًُمقا: إِكَّ َٕ

:اًْمَؽوومِ  ًُ ـَ ىُمْؾ و ىَمْقًُمُؽْؿ  ِري ًُ هَلُْؿ: َأمَّ َهْؾ قِمـَْديُمْؿ هَمػْمُ َهَذا؟ ىَموًُمقا: يَمَػوَكو َهَذا. ىُمْؾ

ضَموَل ذِم َأْمِر ا َؿ اًمرِّ َمو َيـُْؼُض   هللَأَكو َأىْمَرُأ قَمَؾْقُؽْؿ ذِم يمَِتوِب ا  هللطَمؽَّ

: وَمنِنَّ  ًُ ضِمُعقَن؟ ىَموًُمقا: َكَعْؿ. ىُمْؾ ـْ طُمْؽِؿِف إمَِم   هللا ىَمْقًَمُؽْؿ َأوَمؽَمْ َ ِم ىَمْد َصػمَّ

ـِ َأْرَكٍى  ضَموِل ذِم ُرسْمِع ِدْرَهٍؿ صَمَؿ  مب  خب حب جب ٱّٰ :َوشَماَل َهِذِه أيي ،اًمرِّ
َيِي، َوذِم اعمَْْرَأِة َوَزْوضِمَفو ،[94]اعموئدة:   ِّهب ْٔ   رت يب ىب ٱّٰ  :إمَِم آظِمِر ا

إمَِم  [14]اًمـًوء:  ِّ مث زث رث يت ىت نت مت زت

يَ  ْٔ ـِ  هللِي وَمـََشْدشُمُؽْؿ سموآظِمِر ا ضَموِل ذِم إِْصاَلِح َذاِت سَمْقـِِفْؿ َوطَمْؼ َهْؾ شَمْعَؾُؿقَن طُمْؽُؿ اًمرِّ

ُاَم شَمَرْوَن َأوْمَضُؾ؟ ىَموًُمقا: سَمْؾ  دموئفؿ أومضؾ أم طُمْؽُؿُفْؿ ذِم َأْرَكٍى َوسمِْضِع اْمَرَأٍة. وَمَلُّيُّ

ـْ َهِذِه؟ ىَموًُمقا: َكَعؿْ  َهِذِه. ًُ ِم و ىَمْقًُمُؽْؿ ىَموشَمَؾ ومل يًى ومل ىَموَل: ظَمَرضْم : َوَأمَّ ًُ . ىُمْؾ

ـَ اإلؾمالم  هلليغـؿ ومتًٌقن اّمؽؿ قموئشي، ومق ا ـَو ًَمَؼْد ظَمَرضْمُتْؿ ِم ًْ سمُِلمِّ ًَ ـْ ىُمْؾُتْؿ ًَمْق ًَمِئ

َهو ًَمَؼْد ظَمَرضْمُتْؿ مِ  هللوو ا ـْ هَمػْمِ َتِحؾُّ ِم ًْ َتِحؾُّ ِمـَْفو َمو َك ًْ ٌِقَفو َك ًْ ـْ ىُمْؾُتْؿ َك ـَ ًَمِئ

اَلًَمَتلْمِ إِنَّ ا ؾْماَلِم، وَمَلْكُتْؿ سَملْمَ اًمضَّ  مح جح مج حج ٱّٰ :ىَموَل   هللاإْلِ
ـَو ًَمَؼْد ظَمَرضْمُتْؿ [6]إطمزاب:   ِّ  حسخس جس جخمخ ًْ سمُِلمِّ ًَ ، وَمنِْن ىُمْؾُتْؿ ًَمْق

فُ  ًَ و ىَمْقًُمُؽْؿ حَمَو َكْػ ـْ َهِذِه؟ ىَموًُمقا: َكَعْؿ. َوَأمَّ ًُ ِم ؾْماَلِم. َأظَمَرضْم ـَ اإْلِ ـْ َأِمػِم  ِم ِم
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ـُ  يملَِم أسمو ؾُمْػَقوَن سْم ـْ شَمْرَوْقَن، َيْقَم احْلَُدْيٌَِقِي، يَموشمُِى اعمُْنْمِ اعمُْْمِمـلَِم وَمَلَكو آشمِقُؽْؿ سمَِؿ

ٌد َرؾُمقُل ا ـُ قَمْؿٍرو وَمَؼوَل: َيو قَمكِمُّ ايْمُتْى َهَذا َمو اْصَطَؾَح قَمَؾْقِف حُمَؿَّ  هللطَمْرٍب َوؾُمَفْقُؾ سْم

يُمقَن: َوا. وَمَؼوَل ا ًَمْق َكْعَؾُؿ َأكََّؽ َرؾُمقُل  هللعمُْنْمِ

ّؿ ًمؾف: ا هللَمو ىَموشَمْؾـَوَك. ومؼول رؾمقل ا هللا

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم . ومق هللإِكََّؽ شَمْعَؾُؿ َأِنِّ َرؾُمقًُمَؽ. اْمُح َيو قمكّم ايمتى: َهَذا َمو يَموشَمَى قَمَؾْقِف حُمَؿَّ

ـْ قَمكِمٍّ   هللًَمَرؾُمقُل ا هللا ُف. ظَمػْمٌ ِم ًَ  ، وَمَؼْد حَمَو َكْػ

 ىَموَل: وَمَرضَمَع ِمـُْفْؿ َأًْمَػوِن َوظَمَرَج ؾَموِئُرُهْؿ وَمُؼتُِؾقا.

هذا إصمر ؾمـده طمًـ، وىمد شموسمع مقؾمك سمـ مًعقد قمٌد اًمرزاق يمام قمـد 

 (.131/ص 30اًمطؼماِن )ج 

 (: 152/ ص 2ج ) هللّقد قال احلاكه زمحُ ا 

 ضموه.هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط مًؾؿ ومل َيرِّ 
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  (: 301ص  /5ج ) هللزمحُ ا اإلماو البدازٖقال 

ـْ  ٍد، قَم ـِ حُمَؿَّ ـِ اًمَؼوؾِمِؿ سْم ـْ َأسمِقِف، قَم ـُ ؾَمْعٍد، قَم صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم صَمـَو َيْعُؼقُب، طَمدَّ طَمدَّ

: ىَموَل َرؾُمقُل اقَموِئَشَي  ًْ ـْ َأْحَدَث يِف َأْمِرَٕ »:  هلل، ىَموًَم ٚ َم

َق َردي  ُٓ َْٔس ؾِِٔف، َؾ  .شَهَذا َمٚ َف

 (.3141/ص 1احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج 

  (: 1344ص  /3ج ) هللزمحُ ا اإلماو مطله بً احلذاجقال 

ٌٌْد:  ـْ َأِِّب قَموِمٍر، ىَموَل قَم ـُ مُحَْقٍد، مَجِقًعو قَم ٌُْد سْم ـُ إسِْمَراِهقَؿ، َوقَم صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم طَمدَّ

ٌُْد اعمَْ  صَمـَو قَم ٌُْد اطَمدَّ صَمـَو قَم ـُ قَمْؿٍرو، طَمدَّ ـِ  هللؾِِؽ سْم ـْ ؾَمْعِد سْم ، قَم ْهِريُّ ـُ ضَمْعَػٍر اًمزُّ سْم

 ٌِ ، وَمَلْوَص سمُِثُؾ ـَ
ويمِ ًَ ـْ َرضُمٍؾ ًَمُف صَماَلصَمُي َم ٍد، قَم ـَ حُمَؿَّ ًُ اًْمَؼوؾِمَؿ سْم إسِْمَراِهقَؿ، ىَموَل: ؾَمَلًْم

َؿُع َذًمَِؽ يُمؾُّفُ  ـٍ ِمـَْفو، ىَموَل: جُيْ َؽ ًْ شْمـِل قَموِئَشُي،  يُمؾِّ َم ـٍ َواطِمٍد، صُمؿَّ ىَموَل: َأظْمؼَمَ َؽ ًْ ذِم َم

َق َردي »ىَموَل:   هللَأنَّ َرؾُمقَل ا ُٓ ٚ َؾ َٕ ِْٔف َأْمُر َِ َْٔس َظ ًَل َف َّ َؾ َظ ِّ ـْ َظ  .شَم

 (.137/ص 31وأظمرضمف اًمٌخوري شمعؾقًؼو )ج 

  (: 58ص  /1ج ) «الطيً»بً عبد السمحً الدازمٕ يف  هللاإلماو عبد اقال 

ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي ىَموَل:  قُب، قَم صَمـَو َأيُّ صَمـَو ُوَهْقٌى، طَمدَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ ؾُِؿ سْم ًْ َكو ُم َمٚ »َأظْمؼَمَ

َْٔػ  ًٜ إَِّٓ اْشَتَحؾَّ افسَّ  .شاْبَتَدَع َرُجٌؾ بِْدَظ

ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ: أي اؾمتحؾَّ ىمتول اًمعصوة مـ اعمًؾؿلم
(1)

، واًمغوًمى أّن 

                                                        
 )م(أو يًتحّؾ ىمتؾ مـ ظموًمػف مـ اعمًؾؿلم طمتك ًمق مل يظفر اعمعصقي.  (3) 
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 قٓة اًمعصوة، وهذا ٓ جيقز: ٕن اًمرؾمقل ظمروضمفؿ قمغم اًم
 .شمـ ُحؾ ظِْٔٚ افسَلح ؾِٔس مْٚ»يؼقل: 

  (: 64ص ) هللاآلدسٖ زمحُ اقال 

صَمـَو  ـُ مَحَّوٍد ىَموَل طَمدَّ قَْمغَم سْم ْٕ ٌُْد ا صَمـَو قَم صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ وهىطَمدَّ
(1)

صَمـَو  ، ىَمَوَل: طَمدَّ

ـْ َأِِّب ىِماَل  ْقَػ َأيُّقُب، قَم ًَّ َّٓ اؾْمَتَحؾَّ اًم ضُمُؾ سمِْدقَمًي إِ  .سَمَي ىَموَل: َمو اسْمَتَدَع اًمرَّ

  (: 58/ ص 1ج ) «الطيً»يف  هللالدازمٕ زمحُ اقال 

ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي ىَموَل: إِنَّ  ـْ َأيُّقَب، قَم ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ َكو ؾُمَؾْقاَمُن سْم َأظْمؼَمَ

اَلًَميِ هْ َأْهَؾ إَ   َأْهُؾ اًمضَّ
ِ
ِْبُْؿ وَمَؾْقَس َأطَمٌد َقاء َٓ َأَرى َمِصػَمُهْؿ إَِّٓ إمم اًمـَّوِر، وَمَجرِّ ، َو

ْقِػ، َوإِنَّ اًمـَِّػوَق  -َأْو ىَموَل: طَمِديًثو -ِمـُْفْؿ َيـَْتِحُؾ ىَمْقًٓ  ًَّ وَمَقَتـَوَهك سمِِف إَْمُر ُدوَن اًم

وسًمو صُمؿَّ شَماَل:   مب زب ٱّٰأيَي،  [74]اًمتقسمي:  ِّ ىل مل يك ىك ٱّٰيَموَن ُضُ
 ِّ جس مخ جخ  مح  ٱّٰأيَي،  [48]اًمتقسمي:  ِّ يب ىب  نب

  [63]اًمتقسمي: 
ِ
ء َٓ ؽِّ َواًمتَّْؽِذيِى، َوإِنَّ َهُم أيَي، وَموظْمَتَؾَػ ىَمْقهُلُْؿ، َواضْمَتَؿُعقا ذِم اًمشَّ

َٓ َأَرى َمِصػَمُهْؿ إِ  ْقِػ، َو ًَّ  َّٓ إمم اًمـَّوِر.اظْمَتَؾَػ ىَمْقهُلُْؿ َواضْمَتَؿُعقا ذِم اًم

ِل: َويَموَن َوا ٌِ َأْو قِمـَْد إَوَّ   هللىَموَل مَحَّوٌد: صُمؿَّ ىَموَل َأيُّقُب قِمـَْد َذا احْلَِدي
ِ
ـَ اًْمُػَؼَفوء ِم

ٌَوِب، َيْعـِل: َأسَمو ىِماَلسَمَي.  َذِوي إًَْم

  (: 136/ ص 1ج )الاللكاٜٕ قال 

ٌَْقدٍ َأظْم  ـُ قُم َكو َأمْحَُد سْم ـُ احْلُ ، ىَموَل: َأظْم ؼَمَ ُد سْم َكو حُمَؿَّ لْمِ ؼَمَ ، ، ىَموَل: طَم ًَ ـُ ُزَهػْمٍ صَمـَو َأمْحَُد سْم دَّ

صَمـَو ُهْدسَميُ  ـُ َأِِّب طَمْزمٍ ، ىَموَل: طَمدَّ ىَموَل: طَمدَّ طَْمَقُل  ، ىَموَل:صَمـَو طَمْزُم سْم ْٕ صَمـَو قَموِصٌؿ ا ، طَمدَّ

                                                        
 هق اسمـ ضمرير سمـ طموزم. (3) 
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ُجَؾ إَِذا اْبَتَد »ىَموَل: ىَموَل ىَمَتوَدُة:  َذرَ َيٚ َأْحَقُل إِنَّ افرَّ َر َحتَّك َُتْ ـَ ٚ َأْن ُتْذ ٌِل َْلَ ًٜ َيَْْب  .شَع بِْدَظ

قمٌقد سمـ اًمػضؾ سمـ ؾمفؾ أسمق سمؽر سمـ يػمي اعمحدث اعمعؿر اًمصدوق أمحد سمـ 

 (.397/ص 37)ج  شاًمًػم»ؿمقخ واؾمط، يمام ذم 

اًمزقمػراِن اًمقاؾمطل صمؼي:  هللحمؿد سمـ احلًلم سمـ حمؿد سمـ ؾمعقد هق أسمق قمٌد ا

 (.140 /ص1)ج  ششموريخ سمغداد»

أمحد سمـ زهػم، هق أسمق سمؽر سمـ أِّب ظمقثؿي: زهػم سمـ طمرب اًمـًوئل، ىمول 

ويمون صمؼي قموعمو متػــو طموومًظو سمصػًما سملّيوم اًمـوس، راويي ًمْلدب، أظمذ »اخلطقى: 

 (.361/ص 4)ج  ششموريخ سمغداد»، شقمؾؿ احلديٌ قمـ...

 .شيىاًمتؼر»هدسمي سمـ ظموًمد سمـ إؾمقد اًمؼقز، أسمق ظموًمد صمؼي قموسمد، يمام ذم 

طمزم سمـ أِّب طموزم، وهق اسمـ مفران اًمؼطعل، ىمول أمحد: ؿمقخ صمؼي، وىمول حيقك 

سمـ معلم: صمؼي، وىمول أسمق طموشمؿ: صدوق ٓ سملس سمف، وهق مـ صمؼوت مـ سمؼل مـ 

 أصحوب احلًـ.

 ٛالبعد عً أصخاب األٍْا: 

  (1447/ ص 3) ج  «الدعاٛ»يف  هللزمحُ ا الطرباىٕقال اإلماو : 

صَمـَو حُمَؿَّ  ـُ طَمدَّ ٌَْقُد سْم صَمـَو قُم ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، ح َوطَمدَّ ، صمـو ؾَمِعقُد سْم لُّ
َؼطِ ًَّ ـُ اًْمَػْضِؾ اًم ُد سْم

ـِ قِماَلىَمَي،  ـْ ِزَيوِد سْم َعٍر، قَم ًْ ـْ ِم : صمـو َأسُمق ُأؾَموَمَي، قَم َٓ ٌََي، ىَمو ـُ َأِِّب ؿَمْق هَمـَّوٍم، صمـو َأسُمق سَمْؽِر سْم

ـُ َموًمٍِؽ  ٌَُي سْم ِف، َوُهَق ىُمْط ـْ قَمؿِّ   هللىَموَل: يَموَن َرؾُمقُل ا  قَم
 اًْمَؽؾاَِمِت: 

ِ
ء َٓ ُم َْهَقاِء فِٓا»َيْدقُمق ِِبَ ْٕ َْظاَمِل َوا ْٕ َْخََلِق َوا ْٕ َراِت ا َُ ؿَّ َجِّْْبِْل ُمْْ

َْدَواءِ  ْٕ  .شَوا

 هذا طمديٌ صحقح.
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 (120/ ص 1) ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

صَمـَ  ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ َكو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـُ أظْمؼَمَ ـْ َأيُّقَب ىَموَل: َرآِِن ؾَمِعقُد سْم ـُ َزْيٍد، قَم و مَحَّوُد سْم

 َٓ ـِ طَمٌِقٍى؟!  ًَ إمَِم ـَمْؾِؼ سْم ًْ ـِ طَمٌِقٍى وَمَؼوَل زِم: َأمَلْ َأَرَك ضَمَؾ ًُ إمَِم ـَمْؾِؼ سْم ًْ ٌَػْمٍ ضَمَؾ ضُم

ـَُّف. ًَ
وًمِ  دُمَ

 (64)ص  هللقال اآلدسٖ زمحُ ا : 

صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىمَ  ٌَيُ َوطَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق وَل: طَمدَّ
(1)

ـْ   ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد ىَموَل: طَمدَّ سْم

َٓ َأَرى  اَلًَمِي، َو  َأْهُؾ اًمضَّ
ِ
َْهَقاء ْٕ ُف يَموَن َيُؼقُل: إِنَّ َأْهَؾ ا ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي َأكَّ َأيُّقَب، قَم

َّٓ إمَِم اًمـَّورِ   .َمِصػَمُهْؿ إِ

 (120/ ص 1) ج  هللٕ زمحُ اقال اإلماو الدازم : 

ـْ َأْصَحوِب  ٌَْقٍد ىَموَل: َدظَمَؾ َرضُماَلِن ِم ـِ قُم ـْ َأؾْماَمَء سْم ـُ قَموِمٍر، قَم َكو ؾَمِعقُد سْم أظْمؼَمَ

: وَمـَْؼَرُأ  َٓ . ىَمو َٓ ؟ ىَموَل:  ٌٍ صُمَؽ سمَِحِدي : َيو َأسَمو سَمْؽٍر ُكَحدِّ َٓ ـَ وَمَؼو ـِ ؾِمػِمي  قَمغَم اسْم
ِ
إَْهَقاء

ـْ يِمَتوِب ا قَمَؾْقَؽ آَييً  ؟ ىَموَل: وَمَخَرضَمو، وَمَؼوَل هللِم َـّ ، ًَمَتُؼقَموِن قَمـِّل َأْو ٕىَُمقَم َٓ ؟ ىَموَل: 

ـْ يِمَتوِب ا ؟ ىَموَل: إِِنِّ هللسَمْعُض اًْمَؼْقِم: َيو َأسَمو سَمْؽٍر َوَمو يَموَن قَمَؾْقَؽ َأْن َيْؼَرَءا قَمَؾْقَؽ آَيًي ِم

ًُ َأْن َيْؼَرَءا قَمكَمَّ آَيًي وَمقُ  وَموِّنَو وَمَقِؼرُّ َذًمَِؽ ذِم ىَمْؾٌِل.ظَمِشق  َحرِّ

  (121/ ص 1ّقال اإلماو الدازمٕ ) ج : 

 ىَموَل َٕيُّقَب: َيو 
ِ
ـْ َأْهِؾ إَْهَقاء ـِ َأِِّب ُمِطقٍع َأنَّ َرضُماًل ِم ـْ ؾَماَلِم سْم َكو ؾَمِعقٌد، قَم أظْمؼَمَ

ـْ يَمؾَِؿٍي؟ ىَموَل: وَمَقممَّ َوُهَق  َٓ كِْصَػ يَمؾَِؿٍي، َوَأؿَموَر َأسَمو سَمْؽٍر َأؾْمَلًُمَؽ قَم ٌُِعِف َو ُيِشػُم سمُِلْص

ِه اًْمُقْؿـَك  .ًَمـَو ؾَمِعقٌد سمِِخـٍِْمِ

                                                        
 ذم إصؾ: ىمٌقصي سمـ ؾمعقد، واًمصقاب مو أصمٌتـوه. (3) 
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  (121/ ص 1قال اإلماو الدازمٕ ) ج : 

ـِ ضَمؼْمٍ َأنَّ َرضُماًل ؾَمَلَل  ـْ يُمْؾُثقِم سْم ـِ َزْيٍد، قَم ـْ مَحَّوِد سْم ـُ طَمْرٍب، قَم َكو ؾُمَؾْقاَمُن سْم أظْمؼَمَ

ـَ ضُم  ٌْ ؾَمِعقَد سْم  وَمَؾْؿ جُيِ
ٍ
ء ـْ َرْ يَشونْ زارُف، وَمِؼقَؾ ًَمُف؟ وَمَؼوَل: أٌَػْمٍ قَم

(1)
. 

 (121/ ص 1) ج  هللّقال اإلماو الدازمٕ زمحُ ا : 

 َٓ  : َٓ اَُم ىَمو ـَ َأّنَّ ـِ ؾِمػِمي ـِ َواسْم ًَ ـِ احْلَ ـْ ِهَشوٍم، قَم صَمـَو َزاِئَدُة، قَم َكو َأمْحَُد، طَمدَّ أظْمؼَمَ

قا َأْصَحوَب  ًُ
وًمِ َؿُعقا ِمـُْفْؿ.دُمَ ًْ َٓ شَم وِدًُمقُهْؿ َو َٓ دُمَ  َو

ِ
 إَْهَقاء

 (23/ ص 1) ج  هللقال اإلماو مطله بً احلذاج زمحُ ا : 

وٌج  صَمـِل طَمجَّ ًُ -يعـل: اسمـ اًمشوقمر  - طَمدَّ ـُ طَمْرٍب، ىَموَل: ؾَمِؿْع صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ، طَمدَّ

ـَ َأِِّب ُمطِقٍع، َيُؼقُل: سَمَؾَغ َأيُّ  َم سْم قَب ؾَمالَّ
(2)

َأِنِّ آيِت قَمْؿًرا 
(3)

ٌََؾ قَمكَمَّ َيْقًمو، وَمَؼوَل:   وَمَلىْم

؟» ٌِ َٓ شَمْلَمـُُف قَمغَم ِديـِِف، يَمْقَػ شَمْلَمـُُف قَمغَم احْلَِدي ًَ َرضُماًل   .شَأَرَأْي

 (61)ص  «الصسٓع٘»يف  هللقال اآلدسٖ زمحُ ا : 

ٌِْد احْلَِؿقِد ىَموَل: طَم  ـُ قَم صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ٍد ىَموَل: أكو َمـُْصقرٌ طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو ُزَهػْمُ سْم دَّ
(4)

 سمـ، 

ُف ىمَ  ـْ َأيُّقَب َأكَّ ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ًُ سمَِرادٍّ قَمَؾْقِفؿْ ؾُمْػَقوَن ىَموَل: طَمدَّ ًْ ـَ وَل: ًَم ، َأؿَمدُّ ِم

ُؽقِت  ًُّ  .اًم

                                                        
 يؼقل اعمعؾِّؼ قمغم اًمؽتوب: يمؾؿي ومورؾمقي معـوهو )مـفؿ( أي مـ أهؾ إهقاء. (3) 

 )م( معـوهو: هؿ[. شايشون»معـوهو: ِمـ، و شاز»ىمؾً: صقاِبو: از ايشون، ومـ]

 هق اسمـ أِّب متقؿي اًمًختقوِن. (1) 

 هق قمؿرو سمـ قمٌقد سمـ سموب اعمعتززم اًمضول. (1) 

 إن مل يؽـ َترف قمـ ؾمعقد سمـ مـصقر اًمذي يروي قمـ محود سمـ زيد، ومال أدري مـ هق!. (4) 
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 (61)ص  «الصسٓع٘»يف  هللاآلدسٖ زمحُ ا اإلماو قال : 

كَ  صَمـَو َأظْمؼَمَ ْؿيِصُّ ىَموَل: طَمدَّ ٌِْد اعْمَؾِِؽ احْلِ ـُ قَم صَمـَو َأسُمق شَمِؼلٍّ ِهَشوُم سْم و اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ

ـْ َأِِّب  ، قَم ـْ َأِِّب طُمَصلْمٍ ـِ ؾُمَؾْقٍؿ، قَم ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي ؾُمَؾْقاَمَن سْم ـُ طَمْرٍب، قَم ُد سْم حُمَؿَّ

َصوًمٍِح 
(1)

 َٓ ٌَّوٍس ىَموَل:  ـِ قَم ـِ اسْم َتُفْؿ مَمَْرَوٌي ، قَم ًَ ، وَمنِنَّ ُُمَوًَم
ِ
َْهَقاء ْٕ وًمِْس َأْهَؾ ا دُمَ

 .ًمِْؾُؼُؾقِب 

 (184/ ص 3)ج  هللزمحُ ا (2)قال ابً ضعد : 

 َٓ ـْ َأيُّقَب، ىَموَل: ىَموَل َأسُمق ىِماَلسَمَي:  ـِ َزْيٍد، قَم ـْ مَحَّوِد سْم ـُ طَمْرٍب، قَم َكو ؾُمَؾْقاَمُن سْم أظْمؼَمَ

قا َأْهَؾ إَ  ًُ
وًمِ قيُمْؿ ذِم َواَلًَمتِِفْؿ، َأْو دُمَ ًُ ـُ َأْن َيْغِؿ َٓ آَم وِدًُمقُهْؿ، وَمنِِنِّ  َٓ دُمَ  َو

ِ
ْهَقاء

قا قَمَؾْقُؽْؿ َمو يُمـُْتْؿ شَمْعِروُمقنَ  ًُ َيْؾٌِ
(3)

. 

ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي ىَموَل:  ـْ َأيُّقَب، قَم ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ َكو ؾُمَؾْقاَمُن سْم إِنَّ َأظْمؼَمَ

 أَ 
ِ
اَلًَميِ َأْهَؾ إَْهَقاء ِْبُْؿ وَمَؾْقَس َأطَمٌد ْهُؾ اًمضَّ َٓ َأَرى َمِصػَمُهْؿ إَِّٓ إمم اًمـَّوِر، وَمَجرِّ ، َو

ْقِػ، َوإِنَّ اًمـَِّػوَق  -َأْو ىَموَل: طَمِديًثو -ِمـُْفْؿ َيـَْتِحُؾ ىَمْقًٓ  ًَّ وَمَقَتـَوَهك سمِِف إَْمُر ُدوَن اًم

وسًمو صُمؿَّ   مب زب ٱّٰأيَي،  [74]اًمتقسمي:  ِّ ىل مل يك ىك ٱّٰشَماَل: يَموَن ُضُ
 ِّ جس مخ جخ  مح  ٱّٰأيَي،  [48]اًمتقسمي:  ِّ يب ىب  نب

  [63]اًمتقسمي: 
ِ
ء َٓ ؽِّ َواًمتَّْؽِذيِى، َوإِنَّ َهُم أيَي، وَموظْمَتَؾَػ ىَمْقهُلُْؿ، َواضْمَتَؿُعقا ذِم اًمشَّ

                                                        
 .شهتذيى اًمؽامل»يمام ذم شمرمجي أِّب طمصلم قمثامن سمـ قموصؿ مـ أسمق صوًمح هق ذيمقان اًمًامن  (3) 

 ٓسمـ ؾمعد: ّٕن ذم يمتوب اًمنميعي ؾمؼًطو ذم اًمًـد. شاًمطٌؼوت»ذيمرشمف مـ  (1) 

 (.306)ص  شاًمٌدع واًمـفل قمـفو»وأظمرضمف اسمـ وووح ذم  (1) 
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ْقِػ  ًَّ اظْمَتَؾَػ ىَمْقهُلُْؿ َواضْمَتَؿُعقا ذِم اًم
(1)

 َٓ   َأَرى َمِصػَمُهْؿ إَِّٓ إمم اًمـَّوِر.، َو

ٌَوِب، َيْعـِل: َأسَمو ىِماَلسَمَي. هللىَموَل َأيُّقُب: َويَموَن َوا  َذِوي إًَْم
ِ
ـَ اًْمُػَؼَفوء  ِم

  (38/ ص 2قال علٕ بً اجلعد )ج : 

مْحَـ  ٌْد اًمرَّ ًُ قَم ـُ َمْفِدي  -َوؾَمِؿْع ًُ ؾُمْػَقون  -ُهَق اسْم ْقري ُهَق اًمثَّ  -َيُؼقُل: ؾَمِؿْع

ّٓ َأْن أذيمر َمو ومِقفؿ - َٓ َأؾْمَتطِقع إِ ْؾَطوِن، وًَمؽِـ  ًُّ َْدقُمق ًمِؾ َٕ َيُؼقُل: إِِنِّ 
(2)

. 

 (64)ص  هللقال اإلماو اآلدسٖ زمحُ ا : 

، ىَموَل  اِِنُّ ـُ حَيَْقك احْلَرَّ ٌُْد اًْمَعِزيِز سْم ٌَِغ قَم َْص ْٕ صَمـَو َأسُمق ا صَمـَو اًْمِػْرَيوِِّبُّ ىَموَل: طَمدَّ : طَمدَّ

 ًَ ـِ َأِِّب يَمثػٍِم ىَموَل: إَِذا ًَمِؼق ـْ حَيَْقك سْم ، قَم َْوَزاقِملِّ ْٕ ـِ ا ، قَم صَمـَو َأسُمق إؾِْمَحوَق اًْمَػَزاِريُّ طَمدَّ

هِ   .َصوطِمَى سمِْدقَمٍي ذِم ـَمِريٍؼ وَمُخْذ ذِم هَمػْمِ

 (73)ص  هللقال اإلماو اآلدسٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو َأسُمق سَمْؽٍر قَم ـُ حُمَؿَّ  هللطَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ٌِْد احْلَِؿقِد اًْمَقاؾِمطِلُّ ىَموَل: طَمدَّ ـِ قَم ِد سْم

ـُ  حمؿدسْم
(3)

ٌِْد  سمـ أِّب يمثػم  ـُ قَم صَمـَو اجْلَُعْقُد سْم ـُ إسِْمَراِهقَؿ ىَموَل: طَمدَّ لُّ سْم صَمـَو َمؽِّ ىَموَل: طَمدَّ

ـْ َيِزيدَ  ، قَم ـِ مْحَ اًمرَّ
(4)

ـِ َيِزيدَ   وِئِى سْم ًَّ ـِ اًم ـِ ظُمَصْقَػَي، قَم ـُ اخْلَطَّوِب  سْم ىَموَل: ُأيِتَ قُمَؿُر سْم

                                                        
مـ محؾ قمؾقـو »يؼقل:  يعـل اخلروج قمغم اًمقٓة سموًمًقػ واًمرؾمقل  (3) 

 .شمـواًمًالح ومؾقس 

ومال يتؽؾؿ ذم اًمًؾطون اعمًؾؿ، ويتؽؾؿ ذم أهؾ اًمٌدع، وهذا هق مـفٍ أهؾ اًمًـي واجلامقمي.  (1) 

 )م(

/ص 6)ج  ششموريخ سمغداد»ذم إصؾ: إؾمامقمقؾ سمـ أِّب اعمحورب، واًمصقاب مو أصمٌتـوه يمام ذم  (1) 

 (، وذيمر أّن اًمدارىمطـل ىمول: إكف صدوق.181

 صقاب مو أصمٌتـوه، ومفق يزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ ظمصقػي.ذم إصؾ: يزيد سمـ طمػصي، واًم (4) 
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  :ـْ شَمْلِويِؾ اًْمُؼْرآِن، وَمَؼوَل َلُل قَم ًْ و ًَمِؼقـَو َرضُماًل َي وَمَؼوًُمقا: َيو َأِمػَم اعْمُْمِمـلَِم، إِكَّ

ي اًمـَّوَس، إِْذ ضَموَءُه َرضُمٌؾ قَمؾَ ًمؾفا ٌَْقـَو قُمَؿُر َذاَت َيْقٍم ُيَغدِّ ْقِف صمَِقوٌب ؿَّ َأْمِؽـِّل ِمـُْف ىَموَل: وَم

ى طَمتَّك إَِذا وَمَرَغ ىَموَل: َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم   خض حض جض مص ٱَّٰوقِماَمَمٌي َيَتَغدَّ
ـْ ِذَراقَمْقِف وَمَؾْؿ َيَزْل  []اًمذاريوت  ِّ حط مض ًَ ُهَق؟ وَمَؼوَم إًَِمْقِف وَمَحَنَ قَم وَمَؼوَل قُمَؿُر: َأْك

ًْ قِماَمَمُتُف، وَمَؼوَل:  ؾُِدُه طَمتَّك ؾَمَؼَط اًمَِّذي َكْػُس قُمَؿَر سمَِقِدِه، ًَمْق َوضَمْدشُمَؽ حَمُْؾقىًمو وَ »جَيْ

قُه صمَِقوسَمُف، َوامْحُِؾقُه قَمغَم ىَمَتٍى، صُمؿَّ َأظْمِرضُمقُه طَمتَّك شَمْؼِدُمقا سمِِف  ًُ ًُ َرْأؾَمَؽ، َأًْمٌِ سْم ًَمَيَ

ًٌو، صُمؿَّ ًمَِقُؼْؾ: إِنَّ َصٌِقًغو ـَمَؾَى اًْمِعْؾَؿ  وَمَلظْمَطَلُه وَمَؾْؿ َيَزْل َوِوقًعو ذِم سماَِلَدُه، صُمؿَّ ًمَِقُؼْؿ ظَمِطق

 .ىَمْقِمِف طَمتَّك َهَؾَؽ َويَموَن ؾَمقَِّد ىَمْقِمفِ 

 ٌِ ؿَْمَع ْٕ صَمـَو َأسُمق ا ـِ طَمْرٍب اًْمَؼوِِض ىَموَل: طَمدَّ لْمِ سْم ًَ ـُ احْلُ ٌَْقٍد قَمكِمُّ سْم َكو َأسُمق قُم َأظْمؼَمَ

ـُ  صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ اعمِْْؼَداِم ىَموَل: طَمدَّ وٍر:  َأمْحَُد سْم ًَ ـِ َي ـْ ؾُمَؾْقاَمَن سْم ـِ طَموِزٍم، قَم ـْ َيِزيَد سْم َزْيٍد، قَم

ًْ قِمـَْدُه يُمُتٌى،  ٍؾ، ىَمِدَم اعمَِْديـََي، َويَموَك ًَ ـُ قَم ـْ سَمـِل مَتِقٍؿ ُيَؼوُل ًَمُف: َصٌِقُغ سْم َأنَّ َرضُماًل ِم

ٌََؾَغ َذًمَِؽ قُمَؿَر  ـْ ُمَتَشوسمِِف اًْمُؼْرآِن، وَم َلُل قَم ًْ ٌَ إًَِمْقِف َوىَمْد َأقَمدَّ ًَمُف  وَمَجَعَؾ َي ٌََع وَم

ٌُْد ا ؟ وَمَؼوَل: َأَكو قَم ًَ ـْ َأْك  هللقَمَراضِملَم اًمـَّْخِؾ، وَمَؾامَّ َدظَمَؾ قَمَؾْقِف ضَمَؾَس، وَمَؼوَل ًَمُف قُمَؿُر: َم

ٌُْد ا سُمُف سمِتِْؾَؽ  هللَصٌِقٌغ وَمَؼوَل قُمَؿُر: َوَأَكو قَم اًْمَعَراضِملِم،  قُمَؿُر، صُمؿَّ َأْهَقى إًَِمْقِف وَمَجَعَؾ َيْيِ

ٌَُؽ َيو َأِمػَم  ًْ قُؾ قَمغَم َوضْمِفِف، وَمَؼوَل: طَم ًِ ُم َي ُف، وَمَجَعَؾ اًمدَّ سُمُف طَمتَّك ؿَمجَّ وَماَم َزاَل َيْيِ

ًُ َأضِمُد ذِم َرْأِد  هللاعمُْْمِمـلَِم، وَمَؼْد َوا ِذي يُمـْ  .َذَهَى اًمَّ

  (131/ ص 1ّقال الاللكاٜٕ )ج : 

ـُ  ُد سْم َكو حُمَؿَّ دٍ  َأظْمؼَمَ ـِ حُمَؿَّ ـُ َمـُْصقرٍ  ،قُمْثاَمَن سْم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـَو َكٍْمُ  ،ىَموَل: طَمدَّ ىَموَل: طَمدَّ

ـُ قَمكِمٍّ  ـُ ظَموًمِدٍ  ،سْم ُة سْم صَمـَو ىُمرَّ صَمـَو َأِِّب ىَموَل: طَمدَّ ـَ  ،ىَموَل: طَمدَّ ـِ ؾِمػِمي ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ًَمْق »ىَموَل:  ،قَم

ُف  ًُ َأكَّ وُل ًَمَرَأْي ضمَّ  ظَمَرَج اًمدَّ
ِ
َْهَقاء ْٕ  اهـ. شؾَمَقتٌَُِّعُف َأْهُؾ ا

حمؿد سمـ قمثامن سمـ حمؿد سمـ ؿمفوب أسمق احلًـ اًمٌغقي، كؼؾ اخلطقى )ج 
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 ( قمـ إزهري: أّكف صمؼي، وقمـ اًمعتقؼل: أّكف صمؼي ملمقن.40/ص 1

وحمؿد سمـ مـصقر سمـ اًمـي سمـ إؾمامقمقؾ أسمق سمؽر اعمعروف سموسمـ أِّب اجلفؿ، ىمول 

 (.143/ص 1)ج  ششموريخ سمغداد»، اًمدارىمطـل: صمؼي صدوق: اهـ

 .شاًمتؼريى»وكٍم سمـ قمكم صمؼي صمًٌ، ـمؾى ًمؾؼضوء ومومتـع يمام ذم 

 (103/ ص 1)ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

ـْ ُُمَوِهٍد ىَموَل: َمو  ـِ إقَْمَؿِش، قَم ، قَم ـِ اعمَُْحوِرِِّبِّ ـُ إؾِْمَحوَق، قَم َكو إسِْمَراِهقُؿ سْم َأظْمؼَمَ

.َأْدِري َأيُّ اًمـِّْعَؿتَ 
ِ
ـْ َهِذِه إَْهَقاء  لْمِ قَمكَمَّ َأقْمَظُؿ: َأْن َهَداِِن ًمِِْلؾْماَلِم، َأْو قَمووَموِِن ِم

 (120/ ص 1)ج  هللقال الدازمٕ زمحُ ا : 

 َٓ ـْ َأيُّقَب، ىَموَل: ىَموَل َأسُمق ىِماَلسَمَي:  ـِ َزْيٍد، قَم ـْ مَحَّوِد سْم ـُ طَمْرٍب، قَم َكو ؾُمَؾْقاَمُن سْم أظْمؼَمَ

قا أَ  ًُ
وًمِ قيُمْؿ ذِم َواَلًَمتِِفْؿ، َأْو دُمَ ًُ ـُ َأْن َيْغِؿ َٓ آَم وِدًُمقُهْؿ، وَمنِِنِّ  َٓ دُمَ  َو

ِ
ْهَؾ إَْهَقاء

قا قَمَؾْقُؽْؿ َمو يُمـُْتْؿ شَمْعِروُمقَن. ًُ  َيْؾٌِ
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 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱّٰ : هللقال ا
، [341اًمٌؼرة: ]  ِّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ًٓ ، معـك وؾمطو: قمدو

 .شاًمصحقح»اًمذي ذم  ام ذم طمديٌ أِّب ؾمعقد اخلدري يم

 جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱّٰ ّقال تعاىل:
، هوشمون أيتون وإن يموكتو شمشتؿالن [آل قمؿران]  ِّ ىييي مي خي حي

ًٓ أوًمقًّو ّّٕنؿ اعمخوـمٌقن ِبذا.  إمي يمؾفو ومنّن اًمصحوسمي داظمؾقن ذم هذا دظمق

  (: 155ص  /12ج )اإلماو أبْ بكس بً أبٕ شٔب٘ قال 

ـْ ؾَمِعقِد  ـِ طَمْرٍب، قَم ـْ ؾِماَمِك سْم اِئقَؾ، قَم ْهَ
ـْ إِ ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، قَم طِمقِؿ سْم ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم طَمدَّ

ٌَّوٍس:  ـِ قَم ـِ اسْم ، قَم ٌَػْمٍ ـِ ضُم ]آل قمؿران:   ِّ مه جه ين ىن من ٱّٰٱ»سْم

ٍد  [330 ـَ َهوضَمُروا َمَع حُمَؿَّ ِذي  .شإمَِم اعمَِْديـَيِ  ىَموَل: اًمَّ

 وؾمـده طمًـ.

 خم  حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ قال تعاىل:ّ
 ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم
 .]اًمتقسمي[  ِّ ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه

  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ٱّٰ ّقال تعاىل:
 خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 .]اًمتقسمي[  ِّ  جك مق حق مف
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 خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱّٰ ّقال تعاىل:
 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب
 .]اًمػتح[  ِّ  يف ىف يث ىث نث مث

 مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱّٰ ّقال تعاىل:
 مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق
، ]احلديد[  ِّ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من  حنخن جن

 هلل، يشؿؾ مجقع صحوسمي رؾمقل اِّ مهٰه جه هن من ٱّٰومؼقًمف: 

 .ورِض قمـفؿ أمجعلم 

 مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱّٰ ّقال تعاىل:
 .]إكػول[  ِّ مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض

 حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقال تعاىل:
 .]إطمزاب[  ِّ جي يه ىه مه ينجه ىن من خن

  حج مث هت مت خت حت جت ٱّٰ:  ّقال

 جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج
 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض
 حم جم  ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق
 حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم
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 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم
 .]احلنم[  ِّ مي خي حي جي يه

  يف الكالو (202/ ص 5) ج  «فتذ الكدٓس»تفطريِ يف  هللزمحُ ا الصْكاىٕقال ،

 :[30]احلنم:   ِّ ىه مه جه  ين ىن من خن ّٰٱ علٙ قْلُ تعاىل:

ًدا. َأَمَرُهُؿ ا َأْي:» ًَ و َوسُمْغًضو َوطَم ؾْمتِ  هللهِمشًّ ِٓ ٌَْحوَكُف سَمْعَد ا ـَ ؾُم ْغَػوِر ًمِْؾُؿَفوضِمِري

ـَ ا ٌُقا ِم َْكَصوِر َأْن َيْطُؾ ْٕ ـَ آَمـُقا قَمغَم  هللَوا ِذي ـْ ىُمُؾقِِبُِؿ اًْمِغؾَّ ًمِؾَّ ٌَْحوَكُف َأْن َيـِْزَع ِم ؾُم

َف اعمُْْمِمـلَِم، َوًمِؽَ  ًمِقًّو ًمَِؽْقِّنِْؿ َأْذَ ًٓ َأوَّ َحوسَمُي ُدظُمق ـْماَلِق، وَمَقْدظُمَؾ ذِم َذًمَِؽ اًمصَّ ْقِن اإْلِ

َحوسَمِي قَمغَم اًْمُعُؿقِم َوَيْطُؾْى ِرْوَقاَن ا َتْغِػْر ًمِؾصَّ ًْ ْ َي ـْ مَل َقوِق ومِقِفْؿ، وَمَؿ ًِّ هَلُْؿ وَمَؼْد  هللاًم

ـَ  هللظَموًَمَػ َمو َأَمَرُه ا َيِي، وَمنِْن َوضَمَد ذِم ىَمْؾٌِِف هِمالًّ هَلُْؿ وَمَؼْد َأَصوسَمُف َكْزٌغ ِم ْٔ سمِِف ذِم َهِذِه ا

ْقَطونِ  ـْ قِمْصَقوِن ااًمشَّ ِي َكٌِقِِّف  هلل، َوطَمؾَّ سمِِف َكِصقٌى َواومٌِر ِم سمَِعَداَوِة َأْوًمَِقوِئِف َوظَمػْمِ ُأمَّ

 ِْن َيِػُد سمِِف قَمغَم َكوِر ضَمَفـََّؿ إِْن مَل َٓ ْذ ـَ اخْلِ ، َواْكَػَتَح ًَمُف سَموٌب ِم

ُف سموًمؾجقء إمَِم ا ًَ ؾْمتِغَ  هللَيَتَداَرْك َكْػ ِٓ ٌَْحوَكُف َوا ـَ ؾُم ـْ ىَمْؾٌِِف َمو ـَمَرىَمُف ِم وصَمِي سمِِف سمَِلْن َيـِْزَع قَم

ـَ اًْمِغؾِّ إمَِم ؿَمْتِؿ َأطَمٍد  ِي، وَمنِْن ضَموَوَز َمو جَيُِدُه ِم ُمَّ ْٕ ِف َهِذِه ا اًْمِغؾِّ خِلػَْمِ اًْمُؼُروِن َوَأْذَ

ْقَطوِن سمِِزَموٍم َوَوىَمعَ    .ؾُمْخطِفِ وَ  هللذِم هَمَضِى ا ِمـُْفْؿ، وَمَؼِد اْكَؼوَد ًمِؾشَّ

ـْ  اومَِضِي، َأْو َصوطِمٍى ِم ـَ اًمرَّ ٍؿ ِم ـِ اسْمُتكِمَ سمُِؿَعؾِّ اُء اًْمُعَضوُل إِكَّاَم ُيَصوُب سمِِف َم َوَهَذا اًمدَّ

يََموِذيَى اعمُْْخَتؾَِػَي  ْٕ ـَ هَلُُؿ ا ْقَطوُن، َوَزيَّ ـَ شَماَلقَمَى ِِبُِؿ اًمشَّ ِذي ِي اًمَّ ُمَّ ْٕ  ظَمػْمِ ا
ِ
َأقْمَداء

ىََموِصقَص  ْٕ ـْ يمَِتوِب ا َوا وَمُفْؿ قَم اَة َواخْلَُراوَموِت اعمَْْقُوققَمَي، َوَسَ َٓ َيْلشمِقِف  هللاعمُْْػؽَمَ اًمَِّذي 

ـْ ؾُمـَِّي َرؾُمقِل ا ـْ ظَمْؾِػِف، َوقَم َٓ ِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َو ٌَوـمُِؾ ِم   هللاًْم
يََموسمِِر ذِم يُمؾِّ  ْٕ ِي ا َِئؿَّ ْٕ اَلًَمَي  اعمَْـُْؼقًَمِي إًَِمْقـَو سمِِرَواَيوِت ا ُوا اًمضَّ ـَ اًْمُعُصقِر، وَموؿْمؽَمَ قَمٍْمٍ ِم

ضِمقُؿ  ْقَطوُن اًمرَّ سْمِح اًمقاومر، وموَزاَل اًمشَّ اَن اًْمَعِظقَؿ سمِوًمرِّ ٌَْدًُمقا اخْلُْنَ سمِوهْلَُدى، َواؾْمَت

ٌٍَي، طَمتَّك َصوُروا َأقمْ  ٌٍَي إمَِم ُرشْم ـْ ُرشْم ـْ َمـِْزًَمٍي إمَِم َمـِْزًَمٍي، َوِم ، هللَداَء يِمَتوِب اَيـُْؼُؾُفْؿ ِم
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ُؾقا وَمَراِئَض ا ٌَوِدِه، َوؾَموِئِر اعْمُْمِمـلَِم، َوَأمْهَ ل قِم تِِف، َوَصوحِلِ ، هللَوؾُمـَِّي َرؾُمقًمِِف، َوظَمػْمِ ُأمَّ

ـَ  ي ْعِل، َوَرَمُقا اًمدِّ ًَّ ؾْماَلِم َوَأْهؾِِف يُمؾَّ اًم ، َوؾَمَعْقا ذِم يَمْقِد اإْلِ ـِ ي َوَهَجُروا ؿَمَعوِئَر اًمدِّ

قطٌ  هللَؾُف سمُِؽؾِّ طَمَجٍر َوَمَدٍر، َواَوَأهْ  ـْ َوَراِئِفْؿ حُمِ  اهـ. شِم

  ُبعد ٍؤالٛ اآلٓات:، «تفطريِ»يف  هللاّقال احلافظ ابً كجري زمح 

َموُم َموًمٌِؽ رمحف ا» ٌََط اإْلِ ـَ َمو اؾْمَتـْ ًَ َيِي اًْمَؽِريَؿِي َأنَّ  هللَوَمو َأطْم ْٔ ـْ َهِذِه ا ِم

اومِِِضَّ اًمَِّذي يَ   َكِصقٌى، ًمَِعَدِم اشمَِّصوومِِف سماَِم َمَدَح اًمرَّ
ِ
َحوسَمَي ًَمْقَس ًَمُف ذِم َموِل اًْمَػْلء ىُّ اًمصَّ ًُ

ؿْ  هللا  ذِم ىَمْقهِلِ
ِ
ء َٓ  خن حن جن يم ىم  مم خم حم ٱّٰ: سمِِف َهُم
 .ش]احلنم[  ِّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من

 (3/ ص 7)ج  هللزمحُ ا اإلماو البدازٖ قال : 

ـُ قمَ  صَمـَو قَمكِمُّ سْم ٌِْد هللٌِْد اطَمدَّ ـَ قَم ًُ ضَموسمَِر سْم ـْ قَمْؿٍرو، ىَموَل: ؾَمِؿْع صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ، طَمدَّ

، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللا صَمـَو َأسُمق ؾَمِعقٍد اخلُْدِريُّ  هلل، َيُؼقُل: طَمدَّ

 :« :َُقُفقَن َٔ ـَ افَِّْٚس، َؾ ُزو ؾَِئٌٚم ِم ٌْ َٔ ِِْٖت َظَذ افَِّْٚس َزَمٌٚن، َؾ َي

ْؿ  ُُ َٛ َرُشقَل اؾِٔ ـْ َصَٚح ْؿ، ُثؿَّ ؟  هللَم َتُح َْلُ ٍْ ُٔ ْؿ، َؾ ًَ َٕ َُقُفقَن:  َٔ َؾ

 َٛ ـْ َصَٚح ْؿ َم ُُ ُٚل: َهْؾ ؾِٔ ََ ُٔ ـَ افَِّْٚس، َؾ ُزو ؾَِئٌٚم ِم ٌْ َٔ ِِْٖت َظَذ افَِّْٚس َزَمٌٚن، َؾ َي

ِِْٖت ؟  هللَأْصَحَٚب َرُشقِل ا ْؿ، ُثؿَّ َي َتُح َْلُ ٍْ ُٔ ْؿ، َؾ ًَ َٕ قُفقَن:  َُ َٔ  َظَذ َؾ

 َٛ ـْ َصَٚح َٛ َم ـْ َصَٚح ْؿ َم ُُ ُٚل: َهْؾ ؾِٔ ََ ُٔ ـَ افَِّْٚس، َؾ ُزو ؾَِئٌٚم ِم ٌْ َٔ افَِّْٚس َزَمٌٚن، َؾ

قفُ ؟  هللَأْصَحَٚب َرُشقِل ا َُ َٔ ؿْ َؾ َتُح َْلُ ٍْ ُٔ ْؿ، َؾ ًَ َٕ  .شقَن: 

 (.81/ص 36وأظمرضمف مًؾؿ )ج 

 ّ(84/ ص 16)ج  هللزمحُ ا اإلماو مطله قال : 

صَمـِ  ـْ َأِِّب طَمدَّ ، قَم ٍٍ ـُ ضُمَرْي صَمـَو اسْم صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ ، طَمدَّ َُمِقيُّ ْٕ ـِ ؾَمِعقٍد ا ـُ حَيَْقك سْم ل ؾَمِعقُد سْم
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ـْ ضَموسمٍِر، ىَموَل: َزقَمَؿ َأسُمق ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريُّ ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ، قَم سَمػْمِ  هللاًمزُّ

 :« ُْؿ اف ُٓ ُٞ ِمْْ ًَ ِِْٖت َظَذ افَِّْٚس َزَمٌٚن، ُيْب ُيُروا َي ْٕ َُقُفقَن: ا َٔ ُٞ َؾ ًْ َب

ـْ َأْصَحِٚب افَّْبِلِّ  ْؿ َأَحًدا ِم ُُ ُجُؾ، َهْؾ ََتُِدوَن ؾِٔ ُٔقَجُد افرَّ ؟ َؾ

ـْ َرَأى َأْصَحَٚب افَّْبِلِّ  ْؿ َم ِٓ َُقُفقَن: َهْؾ ؾِٔ َٔ ُٞ افثَِِّّٚن َؾ ًْ ُٞ اْفَب ًَ ْؿ بِِف، ُثؿَّ ُيْب َتُح َْلُ ٍْ ُٔ َؾ

 ِْؿ بِف َتُح َْلُ ٍْ ُٔ ُيُروا َهْؾ ؟ َؾ ْٕ ُٚل: ا ََ ُٔ ُٞ َؾ ُٞ افثَّٚفِ ًْ ُٞ اْفَب ًَ ، ُثؿَّ ُيْب

ـْ َرَأى َأْصَحَٚب افَّْبِلِّ  ـْ َرَأى َم ْؿ َم ِٓ قُن َتَرْوَن ؾِٔ ُُ ؟ ُثؿَّ َي

ـْ َرَأى َأَحًدا َرَأى  ْؿ َأَحًدا َرَأى َم ِٓ ُيُروا َهْؾ َتَرْوَن ؾِٔ ْٕ ُٚل: ا ََ ُٔ ابُِع َؾ ُٞ افرَّ ًْ اْفَب

ُٔقَجُد اَّْبِلِّ َأْصَحَٚب اف ْؿ بِفِ ؟ َؾ َتُح َْلُ ٍْ ُٔ ُجُؾ َؾ  .شفرَّ

 (3/ ص 7)ج  هللزمحُ ا البدازٖ قال : 

صَمـ ـَ  وطَمدَّ ًُ َزْهَدَم سْم ـْ َأِِّب مَجَْرَة، ؾَمِؿْع ٌَُي، قَم َكو ؿُمْع ، َأظْمؼَمَ صَمـَو اًمـَّْيُ إؾِْمَحوُق، طَمدَّ

ـَ طُمَصلْمٍ  ًُ قِمْؿَراَن سْم ٍب، ؾَمِؿْع  هلل: ىَموَل َرؾُمقُل ا، َيُؼقُل ُمَيِّ

 :« ،ُِقَْنُْؿ ـَ َي ُِقَْنُْؿ، ُثؿَّ افَِّذي ـَ َي تِل َؿْرِِّن، ُثؿَّ افَِّذي َؿَٚل  -َخْرُ ُأمَّ

ْغِ َأْو َثََلًثٚ  َٕ َد َؿْرِِٕف َؿْر ًْ َر َب ـَ َراُن َؾََل َأْدِري: َأَذ ّْ ُدوَن َوَٓ  -ِظ َٓ ْؿ َؿْقًمٚ َيْن ـُ َد ًْ ُثؿَّ إِنَّ َب

ُدو َٓ قنَ ُيْسَتْن ٍُ َِتَُْقَن، َوَيُْْذُروَن َوَٓ َي ْٗ ُٕقَن َوَٓ ُي ـُ َن، َوََيُق َّ ُؿ افسِّ ِٓ ُر ؾِٔ َٓ  .ش، َوَيْي

 (.409/ص 31(، وأسمق داود )ج 87/ص 36أظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (3/ ص 7)ج  هللزمحُ ا البدازٖ قال : 

ـْ َمـُْصقٍر، َكو ؾُمْػَقوُن، قَم ـُ يَمثػٍِم، َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ  طَمدَّ ـْ قَمٌِقَدَة، قَم ـْ إسِْمَراِهقَؿ، قَم قَم

ٌِْد ا ِلَّ  هللقَم ـَ ، َأنَّ اًمـٌَّ ِذي ، ىَموَل: ظَمػْمُ اًمـَّوِس ىَمْرِِن، صُمؿَّ اًمَّ

ٌُِؼ ؿَمَفوَدُة َأطَمِدِهْؿ َيِؿق ًْ ـَ َيُؾقَّنُْؿ، صُمؿَّ جَيِلُء ىَمْقٌم شَم ِذي ـَُف، َوَيِؿقـُُف َيُؾقَّنُْؿ، صُمؿَّ اًمَّ

  .شؿَمَفوَدشَمفُ 
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ـُ ِصَغورٌ ىمَ  َفوَدِة َواًمَعْفِد َوَكْح سُمقَكـَو قَمغَم اًمشَّ  .وَل إسِْمَراِهقُؿ: َويَموُكقا َيْيِ

(، 163/ص 30(، واًمؽممذي )ج 84و 84/ص 36وأظمرضمف مًؾؿ )ج 

 وىمول: هذا طمديٌ طمًـ صحقح.

 (86/ ص 16)ج  هللزمحُ ا اإلماو مطله قال : 

ـُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ  صَمـِل َيْعُؼقُب سْم صَمـِل إؾِْماَمقِمقُؾ طَمدَّ ، ح وطَمدَّ ـْ َأِِّب سمِنْمٍ صَمـَو ُهَشْقٌؿ، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم َكو َأسُمق سمنِْمٍ َكو ُهَشْقٌؿ، َأظْمؼَمَ ـُ ؾَمومِلٍ، َأظْمؼَمَ ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة،  هللسْم ـِ ؿَمِؼقٍؼ، قَم سْم

ُٝ ؾِ »:  هللىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ْث ًِ ـَ ُب ْرُن افَِّذي ََ تِل اْف ْؿ، ُثؿَّ َخْرُ ُأمَّ ِٓ ٔ

ُِقَْنُؿْ  ـَ َي ، ىَموَل:  هللَوا شافَِّذي َٓ ٌَ َأْم  ، »َأقْمَؾُؿ َأَذيَمَر اًمثَّوًمِ َٜ َٕ اَم ُػ َؿْقٌم ُُيِبُّقَن افسَّ ُِ ُثؿَّ ََيْ

ُدوا َٓ ُدوَن َؿْبَؾ َأْن ُيْسَتْن َٓ  .شَيْن

 (89/ ص 16)ج  هللزمحُ ا اإلماو مطله قال : 

ـُ َأِِّب  صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـُ خَمَْؾٍد طَمدَّ ٌََي، َوؿُمَجوُع سْم َِِّب سَمْؽٍر  -ؿَمْق ِٕ ْػُظ  صَمـَو  -َواًمؾَّ : طَمدَّ َٓ ىَمو

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم يِّ دِّ ًُّ ـِ اًم ـْ َزاِئَدَة، قَم ، قَم ـُ قَمكِمٍّ اجْلُْعِػلُّ لْمٌ َوُهَق اسْم ًَ ـْ  هللطُم ، قَم ٌَِفلِّ اًْم

ِلَّ  : ؾَمَلَل َرضُمٌؾ اًمـٌَّ ًْ ؟ ىَموَل:  َأيُّ اًمـَّوسِ  قَموِئَشَي، ىَموًَم ْرُن »ظَمػْمٌ ََ اْف

 ُٞ ٚ ؾِِٔف، ُثؿَّ افثَِِّّٚن، ُثؿَّ افثَّٚفِ َٕ  .شافَِّذي َأ

اكتؼد اًمدارىمطـل هذا احلديٌ قمغم مًؾؿ، وىمول: واًمٌفل إكام روى قمـ قمروة 

 أقمؾؿ. هللقمـ قموئشي، وا

م قمغم اًمـوذم، وا  أقمؾؿ. هللوًمؽـ اًمٌخوري ىمد أصمًٌ ؾمامقمف، واعمثًٌ مؼدَّ

 (267/ ص 4)ج  هللزمحُ ا داإلماو أمح قال : 

ـِ  ، قَم ْعٌِلِّ ـْ ظَمْقَثَؿَي، َواًمشَّ ـْ قَموِصٍؿ، قَم ٌَوُن، قَم صَمـَو ؿَمْق صَمـَو َهوؿِمٌؿ، ىَموَل: طَمدَّ طَمدَّ

ـِ سَمِشػٍم، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َخْرُ افَِّْٚس َؿْرِِّن، ُثؿَّ »:  هللاًمـُّْعاَمِن سْم
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ـَ  ُِقَْنُْؿ، ُثؿَّ افَِّذي ـَ َي َٚدَُتُؿْ افَِّذي َٓ ِِْٖت َؿْقٌم َتْسبُِؼ َأْياَمُْنُْؿ َص ُِقَْنُْؿ، ُثؿَّ َي ـَ َي ُِقَن افَِّذي ، َي

ْؿ َأْياَمَْنُؿْ  َٚدُُتُ َٓ  .شَوَص

ـْ  َدًَمَي، قَم ـِ َِبْ ـْ قَموِصِؿ سْم ـُ ؾَمَؾَؿَي، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم : طَمدَّ َٓ ، َوُيقُكُس، ىَمو ـٌ ًَ صَمـَو طَم طَمدَّ

ٌِْد اًمرَّ  ـِ قَم ـِ سَمِشػٍم، َأنَّ َرؾُمقَل اظَمْقَثَؿَي سْم ـِ اًمـُّْعاَمِن سْم ، قَم ـِ ،  هللمْحَ
ُِقَْنُْؿ، »ىَموَل:  ـَ َي ُِقَْنُْؿ، ُثؿَّ افَِّذي ـَ َي ْؿ، ُثؿَّ افَِّذي ِٓ ُٝ ؾِٔ ْث ًِ ـَ ُب ْرُن افَِّذي ََ ِٜ اْف ُمَّ ْٕ َخْرُ َهِذِه ا

ـَ  ُِقَْنُؿْ  ُثؿَّ افَِّذي ـَ َي ُِقَن افَِّذي   .شَي

 : ـٌ ًَ ٌُِؼ َأْياَمُّنُْؿ ؿَمَفوَدهَتُؿْ »ىَموَل طَم ًْ  .شَوؿَمَفوَدهُتُْؿ َأْياَمَّنُؿْ  صُمؿَّ َيـَْشُل َأىْمَقاٌم شَم

 ( مـ طمديٌ أِّب سمؽر سمـ قمقوش، قمـ قموصؿ، سمف.177وأظمرضمف )ص 

، مـ طمديٌ 3779/ص 31هذا طمديٌ طمًـ، وأظمرضمف اسمـ أِّب ؿمقٌي )ج 

 طمًلم سمـ قمكم، قمـ زائدة، قمـ قموصؿ، قمـ ظمقثؿي، سمف.

 ّ(290/ ص 3)ج  «كصف األضتاز»البصاز كنا يف  قال : 

 ٓ كعؾؿ أطمًدا مجع سملم اًمشعٌل وظمقثؿي إٓ ؿمقٌون.

وىمد ذيمره اًمٌزار مـ طمديٌ زائدة، ومـ طمديٌ ورىموء يمالمهو قمـ قموصؿ، ومعغم 

م،  هذا يؽقن ؿمقٌون ىمد ظموًمػ محود سمـ ؾمؾؿي وأسمو سمؽر سمـ قمقوش قمـد أمحد يمام شمؼدَّ

ا، واوزائدة وورىموء قمـد اًمٌزار  أقمؾؿ. هلل، ومقؽقن ذيمر اًمشعٌل ؿموذًّ

 (82/ ص 16)ج  هللزمحُ ا اإلماو مطله قال : 

ٌُْد ا ـُ إسِْمَراِهقَؿ، َوقَم ٌََي، َوإؾِْمَحوُق سْم ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـِ َأسَموَن،  هللطَمدَّ ـُ قُمَؿَر سْم سْم

صَمـَو طُم  ، ىَموَل: َأسُمق سَمْؽٍر، طَمدَّ لْمٍ ًَ ـْ طُم ـِ يُمؾُُّفْؿ قَم ِع سْم ـْ ُُمَؿَّ ، قَم ـُ قَمكِمٍّ اجْلُْعِػلُّ لْمُ سْم ًَ

ْقـَو اعمَْْغِرَب َمَع  ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: َصؾَّ ـْ َأِِّب سُمْرَدَة، قَم ـِ َأِِّب سُمْرَدَة، قَم ـْ ؾَمِعقِد سْم حَيَْقك، قَم

َ َمَعُف اًْمِعَشوَء ىَموَل  هللَرؾُمقِل ا ـَو طَمتَّك ُكَصكمِّ ًْ ، صُمؿَّ ىُمْؾـَو: ًَمْق ضَمَؾ
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ـَو، وَمَخَرَج قَمَؾْقـَو، وَمَؼوَل: ومَ  ًْ ْقـَو َمَعَؽ  هللىُمْؾـَو: َيو َرؾُمقَل ا شَمٚ ِزْفُتْؿ َهُٚهَْٚ؟»َجَؾ َصؾَّ

َ َمَعَؽ اًْمِعَشوَء، ىَموَل  ىَموَل  شَأْحَسُْْتْؿ َأْو َأَصْبُتؿْ »اعمَْْغِرَب، صُمؿَّ ىُمْؾـَو: َكْجؾُِس طَمتَّك ُكَصكمِّ

اَم  ًَّ ، وَمَؼوَل: وَمَروَمَع َرْأؾَمُف إمَِم اًم
ِ
اَمء ًَّ ، َويَموَن يَمثػًِما مِمَّو َيْروَمُع َرْأؾَمُف إمَِم اًم

ِ
ٌٜ »ء افُُّْجقُم َأَمَْ

 ُٝ َْصَحِِٚب، َؾَِ٘ذا َذَهْب ِٕ  ٌٜ ٚ َأَمَْ َٕ اَمَء َمٚ ُتقَظُد، َوَأ  افُُّْجقُم َأَتك افسَّ
ِٝ اَمِء، َؾَِ٘ذا َذَهَب فِِسَّ

تِل َمٚ َأَتك َأْصَحِِٚب َمٚ ُيقَظُدوَن، َوَأْصَح  َٛ َأْصَحِِٚب َأَتك ُأمَّ تِل، َؾَِ٘ذا َذَه ُمَّ
ِٕ  ٌٜ ِِٚب َأَمَْ

 .شُيقَظُدونَ 

 (178/ ص 12)ج  هللزمحُ ا أبْ بكس بً أبٕ شٔب٘اإلماو  قال : 

ٌُْد ا ٌَوِب، ىَموَل: صمـو قَم ـُ احْلُ صَمـَو َزْيُد سْم  َأسُمق  هللطَمدَّ
ِ
ـُ اًْمَعاَلء زسمرسْم

(1)
، ىَموَل: صمـو  َمْشِؼلُّ  اًمدِّ

ٌُْد ا ؾَْمَؼِع، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا هللقَم ْٕ ـِ ا ـْ َواصمَِؾَي سْم ـُ قَموِمٍر، قَم :  هللسْم
ـْ َرآِِّن َوَصَٚحَبِْل، َوا» ْؿ َم ُُ ْؿ  هللَٓ َتَزاُفقَن بَِخْرٍ َمٚ َداَم ؾِٔ ُُ َٓ َتَزاُفقَن بَِخْرٍ َمٚ َداَم ؾِٔ

ـْ َصَٚحَبِْل َٛ َم ـْ َرآِِّن َوَصَٚح ـْ َرَأى َم  .شَم

 هذا طمديٌ طمًـ رضموًمف رضمول اًمصحقح.

 (379/ ص 1)ج  هللزمحُ ا اإلماو أمحد قال : 

ٌِْد ا ـْ قَم ٌَْقٍش، قَم ـِ طُم ـْ ِزرِّ سْم صَمـَو قَموِصٌؿ، قَم صَمـَو َأسُمق سَمْؽٍر، طَمدَّ ُعقٍد، ىَموَل:  هللطَمدَّ ًْ ـِ َم سْم

دٍ  هللإِنَّ ا» ٌَوِد، وَمَقضَمَد ىَمْؾَى حُمَؿَّ ظَمػْمَ ىُمُؾقِب   َكَظَر ذِم ىُمُؾقِب اًْمِع

ِف، وَموسْمَتَعَثُف سمِِرؾَموًَمتِِف، صُمؿَّ َكَظرَ  ًِ ٌَوِد، وَموْصَطَػوُه ًمِـَْػ ٌَوِد سَمْعدَ  اًْمِع ٍد،  ذِم ىُمُؾقِب اًْمِع ىَمْؾِى حُمَؿَّ

ٌَوِد، وَمَجَعَؾُفْؿ ُوَزَراَء َكٌِقِِّف، ُيَؼوشمُِؾقَن قَمغَم دِ  يـِِف، وَمَقضَمَد ىُمُؾقَب َأْصَحوسمِِف ظَمػْمَ ىُمُؾقِب اًْمِع

ـًو، وَمُفَق قِمـَْد ا ًَ ؾُِؿقَن طَم ًْ ، َوَمو َرَأْوا ؾَمقِّئً  هللوَماَم َرَأى اعْمُ ـٌ ًَ  .شؾَمقٌِّئ  هللو  وَمُفَق قِمـَْد اطَم

                                                        
 .شهتذيى اًمتفذيى»، واًمصقاب مو أصمٌتـوه يمام ذم شأسمق اًمزسمػم»ذم إصؾ  (3) 
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 سمـ مًعقد، وؾمـده طمًـ. هللهذا مقىمقف قمغم قمٌد ا

 وفٔس ؾٔف حّجٜ فِّبتدظٜ افذيـ َيًِقن بًض افبدع حسْٜ ٕمريـ:

، واعمقىمقف ًمقس سمحجيهللأّكف مقىمقف قمغم قمٌد ا األول:
(1)

. 

اعمًؾؿقن اًمؽؿؾ وهؿ ٓ يًتحًـقن شمنميًعو مـ  هللأّن مراد قمٌد ا األمس الثاني:

 ىب نب مب زب ٱّٰىمد أيمؿؾ اًمديـ، يمام ىمول شمعومم:  هللىمٌؾفؿ، ًمعؾؿفؿ أّن ا
 حب ٱّٰ، وىمقًمف شمعومم: [1]اعموئدة:   ِّيت ىت نت مت زت رت  يب
 .[13]اًمشقرى:   ِّمج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب

وب آؾمتحًون أّدى إمم اًمتـوومر وآظمتالف واًمػرىمي، ومفذا يًتحًـ مو وومتح سم

يـؽره هذا، وًمق يمون آؾمتحًون ذقًمو ٕشمك سمف يمتوب أو ؾمـي
(2)

 مش هس مس ٱّٰ، 
 .]مريؿ[  ِّ  لك هش

  فضاٜل أبٕ بكس الصدٓق: 

 ٘ٔاآلٓات الكسآى : 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱّٰ تعاىل: هللقال ا
  ِّ جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب

 .[40]اًمتقسمي: 

                                                        
طمقل  شإقمالم اعمقىمعلم»ذم  -رمحف اهلل شمعومم  -يعـل سمؿجرده، وراضمع مو ذيمره اسمـ اًمؼقؿ  (3) 

 )م(آطمتجوج وإظمذ سمؤصمور اًمًؾػقي. 

 )م(. شإسمطول آؾمتحًون»يمتوب ذم  -رمحف اهلل شمعومم  -ًمشوومعل وًمْلموم ا (1) 
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 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق  ٱّٰ ّقال تعاىل:
 .]اًمػتح[  ِّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف ٱّٰ ّقال تعاىل:
  ِّ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من  حنخن جن مم خم حم

 .]احلديد[

 خم  حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ ّقال تعاىل:
 ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم
 .ًمتقسمي[]ا  ِّ ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه

 (7/8) «الفتذ»كنا يف  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ، ىَموَل:  هللطَمدَّ
ِ
اء ـِ اًمؼَمَ ـْ َأِِّب إؾِْمَحوَق، قَم اِئقُؾ، قَم ْهَ

صَمـَو إِ ، طَمدَّ
ٍ
ـُ َرضَموء سْم

ى َأسُمق سَمْؽٍر  و، وَمَؼوَل َأسمُ  اؿْمؽَمَ ـْ قَموِزٍب َرطْماًل سمَِثاَلصَمَي قَمنَمَ ِدْرمَهً ق سَمْؽٍر ِم

 ًَ صَمـَو: يَمْقَػ َصـَْع دِّ اَء وَمْؾَقْحِؿْؾ إزَِمَّ َرطْمكِم، وَمَؼوَل قَموِزٌب: َٓ، طَمتَّك َُتَ ًمَِعوِزٍب: ُمِر اًمؼَمَ

ًَ َوَرؾُمقُل ا يُمقَن   هللَأْك َي، َواعُمنْمِ ـْ َمؽَّ طِملَم ظَمَرضْمُتاَم ِم

َي، وَمَلطْمَققْ  ـْ َمؽَّ ْؾـَو ِم ٌُقَكُؽْؿ؟ ىَموَل: اْرََتَ ْيـَو ًَمْقَؾَتـَو َوَيْقَمـَو طَمتَّك َأفْمَفْرَكو َيْطُؾ ـَو، َأْو: َهَ

ـْ فمِؾٍّ وَمآِوَي إًَِمْقِف، وَمنَِذا َصْخَرٌة َأشَمْقُتَفو  ي َهْؾ َأَرى ِم ٌٍََمِ ًُ سمِ َوىَموَم ىَموِئُؿ اًمظَِّفػَمِة، وَمَرَمْق

 ِ ًُ ًمِؾـٌَّ ْيُتُف، صُمؿَّ وَمَرؿْم قَّ ًَ ًُ  لِّ وَمـََظْرُت سَمِؼقََّي فمِؾٍّ هَلَو وَم ومِقِف، صُمؿَّ ىُمْؾ

ِلُّ هللًَمُف: اْوَطِجْع َيو َكٌِلَّ ا ًُ َأْكُظُر َمو ، وَموْوَطَجَع اًمـٌَّ ، صُمؿَّ اْكَطَؾْؼ

ْخَرِة ُيِريُد  قُق هَمـََؿُف إمَِم اًمصَّ ًُ َؾِى َأطَمًدا، وَمنَِذا َأَكو سمَِراقِمل هَمـٍَؿ َي ـَ اًمطَّ طَمْقزِم َهْؾ َأَرى ِم

ُه ِمـَْفو اًمَِّذي َأَرْدكَ  ـْ ىُمَرْيٍش، ؾَمامَّ ًَ َيو هُماَلُم، ىَموَل ًمَِرضُمٍؾ ِم ـْ َأْك ًُ ًَمُف: عمَِ َلًْمُتُف وَمُؼْؾ ًَ و، وَم

ًَ طَموًمٌِى ًَمـَو؟  : وَمَفْؾ َأْك ًُ ؟ ىَموَل: َكَعْؿ، ىُمْؾ ـٍ ٌَ ـْ ًَم : َهْؾ ذِم هَمـَِؿَؽ ِم ًُ وَمَعَروْمُتُف، وَمُؼْؾ
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ـْ  ٌَوِر، ىَموَل: َكَعْؿ، وَمَلَمْرشُمُف وَموقْمَتَؼَؾ ؿَموًة ِم ـَ اًمُغ قَمَفو ِم هَمـَِؿِف، صُمؿَّ َأَمْرشُمُف َأْن َيـُْػَض َضْ

ْقِف سمِوٕظُْمَرى، وَمَحَؾَى زِم  َب إِطْمَدى يَمػَّ ْقِف، وَمَؼوَل: َهَؽَذا، َضَ صُمؿَّ َأَمْرشُمُف َأْن َيـُْػَض يَمػَّ

ًُ ًمَِرؾُمقِل ا ، َوىَمْد ضَمَعْؾ ـٍ ٌَ ـْ ًَم ًٌَي ِم ظِمْرىَمٌي،  إَِداَوًة قَمغَم وَمِؿَفو  هلليُمْث

ِلِّ  ًُ سمِِف إِمَم اًمـٌَّ ـِ طَمتَّك سَمَرَد َأؾْمَػُؾُف، وَموْكَطَؾْؼ ٌَ ًُ قَمغَم اًمؾَّ ٌْ ٌَ  وَمَص
ْب َيو َرؾُمقَل ا وَمَقاوَمْؼُتفُ  : اْذَ ًُ : هللىَمِد اؾْمَتْقَؼَظ، وَمُؼْؾ ًُ ، صُمؿَّ ىُمْؾ ًُ َب طَمتَّك َرِوق ، وَمنَمِ

طِمقُؾ َيو َرؾُمقَل ا ٌُقَكـَو، وَمَؾْؿ ُيْدِريْمـَو شَذ بَ »؟ ىَموَل: هللىَمْد آَن اًمرَّ ْؾـَو َواًمَؼْقُم َيْطُؾ . وَموْرََتَ

َؾُى ىَمْد  : َهَذا اًمطَّ ًُ ـِ ضُمْعُشٍؿ قَمغَم وَمَرٍس ًَمُف، وَمُؼْؾ ـِ َموًمِِؽ سْم اىَمَي سْم َأطَمٌد ِمـُْفْؿ هَمػْمُ ُهَ

َؼـَو  .ش[40]اًمتقسمي:   ِّ جخمخ مح جح مج حج ٱّٰ، وَمَؼوَل: هللَيو َرؾُمقَل ا حَلِ

 (7/8) هللماو البدازٖ زمحُ اقال اإل : 

ـْ َأِِّب سَمْؽٍر  ـْ َأَكٍس، قَم ، قَم ًٍ ـْ صَموسمِ وٌم، قَم صَمـَو مَهَّ ـُ ؾِمـَوٍن، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ، طَمدَّ
ِلِّ  ًُ ًمِؾـٌَّ ًَ ىَموَل: ىُمْؾ : َوَأَكو ذِم اًمَغوِر: ًَمْق َأنَّ َأطَمَدُهْؿ َكَظَر ََتْ

َكو، وَمَؼوَل:  سَْمٍَمَ َٕ ٍر بِْٚثَْْغِ ا»ىَمَدَمْقِف  ُْ اَم  هللَمٚ َطَُّْؽ َيٚ َأَبٚ َب ُٓ  .شَثٚفُِث

 (.4/3844أظمرضمف مًؾؿ )

 (7/12) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ِلِّ  رٍ »: سَموُب ىَمْقِل اًمـٌَّ ُْ َّٓ َبَٚب َأِِب َب وا إَْبَقاَب، إِ ىَموًَمُف ، شُشدُّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ٌَّوٍس، قَم ـُ قَم  .اسْم

صَمـ ٌْ  وطَمدَّ ٌ َأسُمق  هللُد اقَم صَمـِل ؾَمومِل صَمـَو وُمَؾْقٌح، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو َأسُمق قَموِمٍر، طَمدَّ ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ سْم

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ  ـِ ؾَمِعقٍد، قَم ـْ سُمْنِ سْم ، قَم ، ىَموَل: ظَمَطَى َرؾُمقُل اًمـَّْيِ

َ َظْبًدا َبْغَ  هللإِنَّ ا»، اًمـَّوَس َوىَموَل:  هللا َٔٚ َوَبْغَ َمٚ ِظَْْدُه،  َخرَّ ْٕ افدُّ

ْبُد َمٚ ِظَْْد ا ًَ ؼِمَ َرؾُمقُل شهللَؾْٚخَتَٚر َذفَِؽ اف ٌَُؽوِئِف: َأْن َُيْ
ٌْـَو ًمِ ٌََؽك َأسُمق سَمْؽٍر، وَمَعِج ، ىَموَل: وَم
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، وَمَؽوَن َرؾُمقُل ا  هللا َ ٌٍْد ظُمػمِّ ـْ قَم ُهَق   هللقَم

، َويَموَن َأسُمق سَمْؽٍر َأقْمَؾَؿـَ  َ ِـّ »:  هللو، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ااعمَُخػمَّ ـْ َأَم إِنَّ ِم

ْذُت َأَبٚ  َ ُٝ ُمتَِّخًذا َخًَِِٔل َؽْرَ َرِبِّ ََّٓتَّ ْْ ـُ ٍر، َوَفْق  ُْ افَِّْٚس َظَعَّ يِف ُصْحَبتِِف َوَمٚفِِف َأَبٚ َب

َغَّ يِف ادَْسِجِد بَ  ََ ُتُف، َٓ َيْب ُة اإِلْشََلِم َوَمَقدَّ ـْ ُأُخقَّ
ٍر، َوَفُِ ُْ َّٓ َبَٚب َأِِب َب َّٓ ُشدَّ إِ ٌٚب إِ

رٍ  ُْ  .شَب

 (.4/3844احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 ( ٖ7/16قال اإلماو البداز) : 

ٌِْد ا ـُ قَم ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم ـْ َكوومٍِع، هللطَمدَّ ـِ ؾَمِعقٍد، قَم ـْ حَيَْقك سْم صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن، قَم ، طَمدَّ

ـِ قُمَؿَر  ـِ اسْم ُ »، ىَموَل: قَم ِلِّ يُمـَّو ُكَخػمِّ ـِ اًمـٌَّ  سَملْمَ اًمـَّوِس ذِم َزَم

  وَن ـَ قَمػَّ ـَ اخلَطَّوِب، صُمؿَّ قُمْثاَمَن سْم ُ َأسَمو سَمْؽٍر، صُمؿَّ قُمَؿَر سْم وَمـَُخػمِّ

ش. 

 ( ٖ7/17قال اإلماو البداز) : 

ـْ قِمْؽرِ  صَمـَو َأيُّقُب، قَم صَمـَو ُوَهْقٌى، طَمدَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ ؾُِؿ سْم ًْ صَمـَو ُم ـِ طَمدَّ ـِ اسْم َمَي، قَم

ٌَّوٍس  ِلِّ قَم ـِ اًمـٌَّ تِل »، ىَموَل: ، قَم ـْ ُأمَّ ُٝ ُمتَِّخًذا ِم ْْ ـُ َفْق 

ـْ َأِخل َوَصِٚحبِل
ٍر، َوَفُِ ُْ ْذُت َأَبٚ َب َ  .شَخًَِِٔل، ََّٓتَّ

 ( ٖ7/17قال اإلماو البداز) : 

ٌَْقِد ا ـُ قُم ُد سْم ، َوحُمَؿَّ صَمـَو احلَُؿْقِديُّ ـْ َأسمِقِف، ، ىَموَٓ: طَم هللطَمدَّ ـُ ؾَمْعٍد، قَم صَمـَو إِسْمَراِهقُؿ سْم دَّ

ِلَّ  ًِ اْمَرَأٌة اًمـٌَّ ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: َأشَم ـِ ُمْطِعٍؿ، قَم ٌَػْمِ سْم ـِ ضُم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ، قَم
َو شَمُؼقُل: اعمَقْ  ًُ َومَلْ َأضِمْدَك؟ يَمَلّنَّ ًَ إِْن ضِمْئ : َأَرَأْي ًْ َت، ىَموَل وَمَلَمَرَهو َأْن شَمْرضِمَع إًَِمْقِف، ىَموًَم

 :« ٍر ُْ ِِْٖت َأَبٚ َب  .شإِْن ََلْ ََتِِديِْل َؾ
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 (.4/3846احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 ( ٖ7/18قال اإلماو البداز) : 

ـْ  ، قَم ـُ سمنِْمٍ صَمـَو سَمَقوُن سْم ـُ ُُمَوًمٍِد، طَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـُ َأِِّب اًمطَّقِِّى، طَمدَّ صَمـِل َأمْحَُد سْم طَمدَّ

ٌْدِ  ـِ قَم ًرا، َيُؼقُل:  َوسَمَرَة سْم ًُ قَمامَّ وٍم، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـْ مَهَّ ، قَم ـِ مْحَ ًُ َرؾُمقَل ا»اًمرَّ  هللَرَأْي

  ٌٍٍُد، َواْمَرَأشَموِن َوَأسُمق سَمْؽر ُي َأقْم ًَ َّٓ ََخْ  .شَوَمو َمَعُف، إِ

 ( ٖ7/18قال اإلماو البداز) : 

صَمـ ـُ ظَموًمِ  وطَمدَّ صَمـَو َصَدىَمُي سْم ٍر، طَمدَّ ـُ قَمامَّ ـِ ِهَشوُم سْم ـْ سُمْنِ سْم ـُ َواىِمٍد، قَم صَمـَو َزْيُد سْم ٍد، طَمدَّ

ٌَْقِد ا ـْ قَموِئِذ اهللقُم   هلل، قَم
ِ
ْرَداء ـْ َأِِّب اًمدَّ و َأِِّب إِْدِريَس، قَم ًً

ًُ ضَموًمِ ، ىَموَل: يُمـْ

ِلِّ  ـْ قِمـَْد اًمـٌَّ ٌََؾ َأسُمق سَمْؽٍر آظِمًذا سمَِطَرِف صَمْقسمِِف طَمتَّك َأسْمَدى قَم ، إِْذ َأىْم

ٌَتِفِ  ِلُّ ُريْم ْد َؽَٚمرَ »: ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ََ ْؿ َؾ ُُ ٚ َصِٚحُب َؿ َوىَموَل: إِِنِّ  شَأمَّ ؾَّ ًَ وَم

َلًْمُتُف َأْن َيْغِػَر زِم  ًَ ، وَم ًُ ًُ إًَِمْقِف صُمؿَّ َكِدْم قْم ٌء، وَمَلْهَ ـِ اخلَطَّوِب َرْ يَموَن سَمْقـِل َوسَملْمَ اسْم

ًُ إًَِمْقَؽ، وَمَؼوَل:  ٌَْؾ ، وَمَلىْم ٌْ »وَمَلسَمك قَمكَمَّ ُر اَي رٍ  هللٍِ ُْ صَماَلصًمو، صُمؿَّ إِنَّ قُمَؿَر َكِدَم،  شَفَؽ َيٚ َأَبٚ َب

َؿ َأسُمق سَمْؽٍر؟ وَمَؼوًُمقا: َٓ، وَمَلشَمك إمَِم اًمـٌَِّلِّ  َلَل: َأصمَّ ًَ وَمَلشَمك َمـِْزَل َأِِّب سَمْؽٍر، وَم

  ِِّل ؾََّؿ، وَمَجَعَؾ َوضْمُف اًمـٌَّ ًَ ُر، طَمتَّك  وَم َيَتَؿعَّ

ٌََتْقِف، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اَأؿْمَػَؼ َأسُمق سَمؽْ  ،  هلل، َواهللٍر، وَمَجَثو قَمغَم ُريْم شَملْمِ ًُ َأفْمَؾَؿ، َمرَّ َأَكو يُمـْ

ِلُّ  ٍر  هللإِنَّ ا»: وَمَؼوَل اًمـٌَّ ُْ ، َوَؿَٚل َأُبق َب َٝ َذْب ـَ ُتْؿ  ِْ َُ ْؿ َؾ ُُ ْٔ َثِْل إَِف ًَ َب

ُتؿْ  ْٕ ْؾ َأ َٓ ِسِف َوَمٚفِِف، َؾ ٍْ قا ِِل َصِٚحبِل َصَدَق، َوَواَشِِّٚن بَِْ ـُ ، وَماَم ُأوِذَي  شَتِٚر شَملْمِ َمرَّ

 .سَمْعَدَهو

 ( ٖ7/18قال اإلماو البداز) : 

صَمـَو  اُء، طَمدَّ ـُ اعمُْخَتوِر، ىَموَل: ظَموًمٌِد احَلذَّ ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم ـُ َأؾَمٍد، طَمدَّ صَمـَو ُمَعغمَّ سْم طَمدَّ
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صَمـِل قَمْؿرُ  ـْ َأِِّب قُمْثاَمَن، ىَموَل: طَمدَّ ـُ اًمَعوِص قَم ِلَّ و سْم ، َأنَّ اًمـٌَّ

 َأيُّ اًمـَّوِس : ًُ اَلؾِمِؾ، وَمَلشَمْقُتُف وَمُؼْؾ ًُّ ، سَمَعَثُف قَمغَم ضَمْقِش َذاِت اًم

ُٜ »َأطَمىُّ إًَِمْقَؽ؟ ىَموَل:  ضَموِل؟ وَمَؼوَل: شَظٚئَِن ـَ اًمرِّ : ِم ًُ ؟ شَأُبقَهٚ»، وَمُؼْؾ ـْ : صُمؿَّ َم ًُ ، ىُمْؾ

ـُ اَْلىَّ »ىَموَل:  ُر ْب َّ ًٓ  شِٚب ُثؿَّ ُظ  .وَمَعدَّ ِرضَمو

 (.4/3846احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 ( ٖ7/18قال اإلماو البداز) : 

ٌِْد  ـُ قَم ِِن َأسُمق ؾَمَؾَؿَي سْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ـِ قَمْقٍف، َأنَّ َأسَمو ُهَرْيَرَة  ـِ سْم مْحَ ًُ َرؾُمقَل ا، ىَموَل: ؾَم اًمرَّ  هللِؿْع

  :َصًٚة »َيُؼقُل ٚ َٓ ََٖخَذ ِمْْ ، َؾ ُٛ ْئ ِْٔف افذِّ َِ ِف َظَدا َظ ِّ
َْْٔاَم َراٍع يِف َؽَْ َب

ٚ َراٍع  َْٔس َْلَ ُبِع، َيْقَم فَ ٚ َيْقَم افسَّ ـْ َْلَ َٚل: َم ََ ُٛ َؾ ْئ َٝ إَِفِْٔف افذِّ ٍَ اِظل، َؾْٚفَت َبُف افرَّ َِ َؾَى

َْْٔاَم َرُجٌؾ  ي؟ َوَب : إِِّنِّ ََلْ َؽْرِ ْٝ َٚف ََ ْتُف، َؾ َّ َِّ َُ ِْٔف َؾ ْٝ إَِف تَ ٍَ ٚ، َؾْٚفَت َٓ ْٔ َِ َرًة َؿْد َُحََؾ َظ ََ َيُسقُق َب

َذا ْؼ ِْلَ َِ َِْحْرِث  ُأْخ ُٝ فِ َْ ٌَْحوَن ا شَوَفُِِّْل ُخِِ ِلُّ هللىَموَل اًمـَّوُس: ؾُم ، ىَموَل اًمـٌَّ

 :« ُْر ب َّ ٍر، َوُظ ُْ ـُ بَِذفَِؽ، َوَأُبق َب  .شـُ اَْلىَِّٚب َؾِِّ٘نِّ ُأوِم

 ( ٖ7/18قال اإلماو البداز) : 

ٌُْد ا َكو قَم ٌَْداُن، َأظْمؼَمَ صَمـَو قَم ـُ هللطَمدَّ ِِن اسْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ ـْ ُيقُكَس، قَم ، قَم

قِِّى، ؾَمِؿَع َأسَمو ُهَرْيَرَة  ًَ ِلَّ اعمُ ًُ اًمـٌَّ ، ، ىَموَل: ؾَمِؿْع
ٚئٌِؿ »َيُؼقُل:  َٕ  ٚ َٕ َْْٔٚ َأ ٚ َمٚ َصَٚء اَب َٓ ُٝ ِمْْ ٚ َدْفٌق، َؾََْزْظ َٓ ْٔ َِ ٍٛ َظ ، ُثؿَّ هللَرَأْيُتِْل َظَذ َؿِِٔ

ًٌْػ، َوا ْزِظِف َض َٕ ، َويِف  ُٕقَبْغِ ُٕقًبٚ َأْو َذ ٚ َذ َٜ َؾََْزَع َِبَ ـُ َأِِب ُؿَحَٚؾ ُر َفُف  هللَأَخَذَهٚ اْب ٍِ ٌْ َي

ََٖخَذَهٚ ابْ  ْٝ َؽْرًبٚ، َؾ ُف، ُثؿَّ اْشَتَحَٚف ٍَ ًْ ـَ افَِّْٚس َيِْْزُع َض ٚ ِم ِريًّ ََ ْؿ َأَر َظْب َِ ـُ اَْلىَِّٚب َؾ

ـٍ  َى ًَ َب افَُّْٚس بِ َر، َحتَّك ََضَ َّ ْزَع ُظ  .شَٕ
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 (.3860/ 4احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (7/19) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا َكو قَم ـُ ُمَؼوشمٍِؾ، َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ َكو مُ هللطَمدَّ ـِ ، َأظْمؼَمَ ـْ ؾَمومِلِ سْم ٌََي، قَم ـُ قُمْؼ قؾَمك سْم

ٌِْد ا ٌِْد اهللقَم ـْ قَم ـِ قُمَؿَر  هلل، قَم  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اسْم

 :«َيُْْيِر ا ْ َََٔلَء، ََل ـْ َجرَّ َثْقَبُف ُخ ِٜ  هللَم ََٔٚم
َِ ِْٔف َيْقَم اف وَمَؼوَل َأسُمق  شإَِف

ظِمل،  ؽَمْ ًْ ْل صَمْقِِّب َي َّٓ َأْن َأشَمَعوَهَد َذًمَِؽ ِمـُْف؟ وَمَؼوَل َرؾُمقُل اسَمْؽٍر: إِنَّ َأطَمَد ؿِمؼَّ  هللإِ

 :« ََََٔلء َٝ َتْهَُْع َذفَِؽ ُخ َؽ َفْس َّٕ ومِلٍ  شإِ ًَ
ًُ ًمِ ىَموَل ُمقؾَمك: وَمُؼْؾ

ٌُْد ا ـْ ضَمرَّ إَِزاَرُه؟» :هللَأَذيَمَر قَم َّٓ  ،شَم  .شصَمْقسَمفُ » :ىَموَل: مَلْ َأؾْمَؿْعُف َذيَمَر إِ

 ٖ(7/19) قال اإلماو البداز : 

ٌِْد  ـُ قَم ِِن مُحَْقُد سْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ صَمـَو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، طَمدَّ طَمدَّ

ًُ َرؾُمقَل ا ـِ قَمْقٍف، َأنَّ َأسَمو ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـِ سْم مْحَ ،  هللاًمرَّ
ـَ إَْص »َيُؼقُل:  ٍء ِم ـْ َرْ َؼ َزْوَجْغِ ِم ٍَ ْٕ ـْ َأ ـْ َأْبَقاِب، هللَِٔٚء يِف َشبِِٔؾ اَم  -، ُدِظَل ِم

 ، َٜ ِْل اجَلَّْ ًْ ـْ َبِٚب  هللَيٚ َظْبَد ا -َي ََلِة ُدِظَل ِم ـْ َأْهِؾ افهَّ َٚن ِم ـَ ـْ  َّ ، َؾ َهَذا َخْرٌ

ـْ َأْهِؾ  َٚن ِم ـَ ـْ  ِٚد، َوَم َٓ ـْ َبِٚب اجِل ِٚد ُدِظَل ِم َٓ ـْ َأْهِؾ اجِل َٚن ِم ـَ ـْ  ََلِة، َوَم ِٜ افهَّ َدَؿ افهَّ

َِٔٚم، َوَبِٚب  ـْ َبِٚب افهِّ َِٔٚم ُدِظَل ِم ـْ َأْهِؾ افهِّ َٚن ِم ـَ ـْ  ، َوَم ِٜ َدَؿ ـْ َبِٚب افهَّ ُدِظَل ِم

ٚنِ  يَّ وَرٍة، شافرَّ ـْ َضُ ـْ شمِْؾَؽ إسَْمَقاِب ِم ، وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر: َمو قَمغَم َهَذا اًمَِّذي ُيْدقَمك ِم

ْؿ »؟ ىَموَل: هللؾَِّفو َأطَمٌد َيو َرؾُمقَل اَوىَموَل: َهْؾ ُيْدقَمك ِمـَْفو يمُ  ُٓ قَن ِمْْ ُُ ْؿ، َوَأْرُجق َأْن َت ًَ َٕ

رٍ  ُْ  .شَيٚ َأَبٚ َب

 (7/19) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـِ قُمْرَوَة، ىَموَل: هللطَمدَّ ـْ ِهَشوِم سْم ـُ سماَِلٍل، قَم صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ، طَمدَّ
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ـْ قَموِئَشَي أَ  ، قَم سَمػْمِ ـُ اًمزُّ ِِن قُمْرَوُة سْم ِلِّ ظْمؼَمَ ، َأنَّ ، َزْوِج اًمـٌَّ

ـِْح،  هللَرؾُمقَل ا ًُّ ىَموَل: إؾِْماَمقِمقُؾ َيْعـِل  -، َموَت َوَأسُمق سَمْؽٍر سمِوًم

:  هللَمو َموَت َرؾُمقُل ا هللوَمَؼوَم قُمَؿُر َيُؼقُل: َوا -سمِوًمَعوًمَِقِي  ًْ ، ىَموًَم

ٌَْعَثـَُّف ا هللُر: َواَوىَموَل قُمؿَ  َّٓ َذاَك، َوًَمَق َـّ َأْيِدَي ِرضَموٍل هللَمو يَموَن َيَؼُع ذِم َكْػِز إِ ، وَمَؾَقْؼَطَع

ـْ َرؾُمقِل ا ،ضُمَؾُفْؿ، وَمَجوَء َأسُمق سَمْؽرٍ َوَأرْ  ٌََّؾُف، ىَموَل:   هللوَمَؽَشَػ قَم وَمَؼ

ذِ  ًَ طَمقًّو َوَمقًِّتو، َواًمَّ ٌْ ل، ـِم ًَ َوُأمِّ اعمَْقشَمَتلْمِ َأسَمًدا، صُمؿَّ  هللي َكْػِز سمَِقِدِه َٓ ُيِذيُؼَؽ اسمَِلِِّب َأْك

َو احلَوًمُِػ قَمغَم ِرؾْمؾَِؽ، وَمَؾامَّ شَمَؽؾَّ   .َؿ َأسُمق سَمْؽٍر ضَمَؾَس قُمَؿرُ ظَمَرَج وَمَؼوَل: َأُّيُّ

دً  هللوَمَحِؿَد ا ٌُُد حُمَؿَّ ـْ يَموَن َيْع ا َأسُمق سَمْؽٍر َوَأصْمـَك قَمَؾْقِف، َوىَموَل: َأٓ َم

 ٌُُد ا ـْ يَموَن َيْع ًدا ىَمْد َموَت، َوَم طَملٌّ َٓ  هللوَمنِنَّ ا هللوَمنِنَّ حُمَؿَّ

  رئ ّٰ ٱّٰ، َوىَموَل: []اًمزمر  ِّ خن  حن جن مم خم ٱَّٰيُؿقُت، َوىَموَل: 

 نتىت مت زت  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  ِّ لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت

ٌُْؽقَن، ىمَ []آل قمؿران ٍَ اًمـَّوُس َي ـِ ، ىَموَل: وَمـََش ًِ إَْكَصوُر إمَِم ؾَمْعِد سْم وَل: َواضْمَتَؿَع

ٌَوَدَة ذِم ؾَمِؼقَػِي سَمـِل ؾَموقِمَدَة، وَمَؼوًُمقا: ِمـَّو َأِمػٌم َوِمـُْؽْؿ َأِمػٌم، وَمَذَهَى إًَِمْقِفْؿ َأسُمق سَمْؽٍر،  قُم

اِح، وَمَذَهَى قُمَؿُر َيَتَؽؾَّ  ـُ اجلَرَّ ٌَْقَدَة سْم ـُ اخلَطَّوِب، َوَأسُمق قُم ُؿ وَمَلؾْمَؽَتُف َأسُمق سَمْؽٍر، َوقُمَؿُر سْم

ٌَـِل،  هللَويَموَن قُمَؿُر َيُؼقُل: َوا َّٓ َأِنِّ ىَمْد َهقَّْلُت يَماَلًمو ىَمْد َأقْمَج َمو َأَرْدُت سمَِذًمَِؽ إِ

َؿ َأسْمَؾَغ اًمـَّوِس، وَمَؼوَل ذِم يمَ  َؿ َأسُمق سَمْؽٍر وَمَتَؽؾَّ ٌُْؾَغُف َأسُمق سَمْؽٍر، صُمؿَّ شَمَؽؾَّ ًُ َأْن َٓ َي اَلِمِف: ظَمِشق

ـُ اعمُـِْذِر: َٓ َوا ٌَوُب سْم ـُ إَُمَراُء َوَأْكُتُؿ اًمُقَزَراُء، وَمَؼوَل طُم َٓ َكْػَعُؾ، ِمـَّو َأِمػٌم،  هللَكْح

َوِمـُْؽْؿ َأِمػٌم، وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر: َٓ، َوًَمؽِـَّو إَُمَراُء، َوَأْكُتُؿ اًمُقَزَراُء، ُهْؿ َأْوؾَمُط اًمَعَرِب 

اِح، وَمَؼوَل قُمَؿُر: سَمْؾ َداًرا، َوأَ  ـَ اجلَرَّ ٌَْقَدَة سْم ٌَوِيُعقا قُمَؿَر، َأْو َأسَمو قُم وسًمو، وَم ًَ قْمَرُِبُْؿ َأطْم

ٌُّـَو إمَِم َرؾُمقِل ا َكو، َوَأطَم ًَ ؾَمقُِّدَكو، َوظَمػْمُ ، وَمَلْك ًَ ٌَوِيُعَؽ َأْك ،  هللُك
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ٌَوَيَعُف، َوسَموَيَعُف اًمـَّوُس، وَمؼَ  ٌَوَدَة، وَمؼَ وَمَلظَمَذ قُمَؿُر سمَِقِدِه وَم ـَ قُم وَل قُمَؿُر وَل ىَموِئٌؾ: ىَمَتْؾُتْؿ ؾَمْعَد سْم

 .شىَمَتَؾُف اهلل

ٌُْد ا ِِن  هللَوىَموَل قَم ـُ اًمَؼوؾِمِؿ، َأظْمؼَمَ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ، ىَموَل: قَم سَمْقِديِّ ـِ اًمزُّ ـُ ؾَمومِلٍ، قَم سْم

: اًمَؼوؾِمُؿ، َأنَّ قَموِئَشَي  ًْ ِلِّ »، ىَموًَم صُمؿَّ ، ؿَمَخَص سَمٍَمُ اًمـٌَّ

ومِقِؼ إقَْمغَم صَماَلصًمو : شىَموَل: ذِم اًمرَّ ًْ ، ىَموًَم ٌَ ـْ »، َوىَمصَّ احَلِدي ٌَتِِفاَم ِم ـْ ظُمْط ًْ ِم وَماَم يَموَك

َّٓ َكَػَع ا ٌٍَي إِ َف قُمَؿُر اًمـَّوَس، َوإِنَّ ومِقِفْؿ ًَمـَِػوىمً  هللظُمْط ُهُؿ اِِبَو ًَمَؼْد ظَمقَّ  .سمَِذًمَِؽ  هللو وَمَردَّ

 َ وَمُفُؿ احلَؼَّ اًمَِّذي قَمَؾْقِفْؿ َوظَمَرضُمقا سمِِف،  صُمؿَّ ًَمَؼْد سَمٍمَّ َأسُمق سَمْؽٍر اًمـَّوَس اهلَُدى، َوقَمرَّ

إمَِم  [344]آل قمؿران:   ِّ زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱّٰ :َيْتُؾقنَ 

 .ش[344]آل قمؿران:   ِّ لك اك ٱّٰ

 (7/20) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ يَمثػٍِم، َأظْم  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـَو َأسُمق طَمدَّ ـُ َأِِّب َراؿِمٍد، طَمدَّ صَمـَو ضَموِمُع سْم َكو ؾُمْػَقوُن، طَمدَّ ؼَمَ

َِِّب َأيُّ اًمـَّوِس ظَمػْمٌ سَمْعَد َرؾُمقِل ا ِٕ  ًُ ـِ احَلـَِػقَِّي، ىَموَل: ىُمْؾ ِد اسْم ـْ حُمَؿَّ  هللَيْعغَم، قَم

 :رٍ »؟ ىَموَل ُْ ؟ ىَموَل: شَأُبق َب ـْ : صُمؿَّ َم ًُ رُ »، ىُمْؾ َّ ًُ ، َوظَم شُثؿَّ ُظ ِشق

؟ ىَموَل:  ًَ : صُمؿَّ َأْك ًُ غَ »َأْن َيُؼقَل قُمْثاَمُن، ىُمْؾ ِّ ـَ ادُْسِِ َّٓ َرُجٌؾ ِم ٚ إِ َٕ  .شَمٚ َأ

 (7/20) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـْ  ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ اًمَؼوؾِمِؿ، قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ـْ َموًمٍِؽ، قَم ـُ ؾَمِعقٍد، قَم ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

: وِئَشَي قمَ  ًْ َو ىَموًَم ذِم سَمْعِض   هللظَمَرضْمـَو َمَع َرؾُمقِل ا»، َأّنَّ

، َأْو سمَِذاِت اجلَْقِش، اْكَؼَطَع قِمْؼٌد زِم، وَمَلىَموَم َرؾُمقُل اشَأؾْمَػوِرهِ 
ِ
ٌَْقَداء  هلل، طَمتَّك إَِذا يُمـَّو سمِوًْم

  َقا قَمغَم م ًُ ، َوًَمْقَس َمَعُفْؿ قَمغَم اًمتاَِمؾِمِف، َوَأىَموَم اًمـَّوُس َمَعُف، َوًَمْق
ٍ
وء

ًْ سمَِرؾُمقِل ا ًْ قَموِئَشُي؟ َأىَموَم  هللَموٌء، وَمَلشَمك اًمـَّوُس َأسَمو سَمْؽٍر وَمَؼوًُمقا: َأَٓ شَمَرى َمو َصـََع
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  َوًَمْقَس َمَعُفْؿ َموٌء؟ وَمَجوَء َأسُمق ،
ٍ
قا قَمغَم َموء ًُ َوسمِوًمـَّوِس َمَعُف، َوًَمْق

، وَمَؼوَل: شؾَمُف قَمغَم وَمِخِذي ىَمْد َكومَ َواِوٌع َرأْ   هللَوَرؾُمقُل ا»سَمْؽٍر 

ًِ َرؾُمقَل ا
ًْ ٌَ ، َوًَمْقَس َمَعُفْؿ   هللطَم

ٍ
قا قَمغَم َموء ًُ َواًمـَّوَس، َوًَمْق

ٌَـِل، َوىَموَل َمو ؿَموَء ا : وَمَعوشَم ًْ يِت،  هللَموٌء، ىَموًَم َأْن َيُؼقَل، َوضَمَعَؾ َيْطُعـُـِل سمَِقِدِه ذِم ظَموِسَ

ـَ » َّٓ َمَؽوُن َرؾُمقِل اوَماَل َيْؿـَُعـِل ِم ِك إِ قَمغَم وَمِخِذي،   هللاًمتََّحرُّ

، وَمَلْكَزَل ا  هللوَمـَوَم َرؾُمقُل ا
ٍ
ٌََح قَمغَم هَمػْمِ َموء ِؿ  هللطَمتَّك َأْص آَيَي اًمتََّقؿُّ

ُؿقا ِل سَمَريَمتُِؽْؿ َيو آَل َأِِّب سَمْؽٍر، ومَ  شوَمَتَقؿَّ : َمو ِهَل سمَِلوَّ ـُ احلَُضػْمِ ًْ وَمَؼوَل ُأؾَمْقُد سْم َؼوًَم

َتفُ  ًُ قَمَؾْقِف، وَمَقضَمْدَكو اًمِعْؼَد ََتْ ٌَِعػَم اًمَِّذي يُمـْ ٌََعْثـَو اًم  .قَموِئَشُي: وَم

 (7/22) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـَ َموًمٍِؽ  ـْ ىَمَتوَدَة، َأنَّ َأَكَس سْم ـْ ؾَمِعقٍد، قَم صَمـَو حَيَْقك، قَم وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ طَمدَّ

 َِّلَّ ، طَمد َصِعَد ُأطُمًدا، َوَأسُمق سَمْؽٍر، َوقُمَؿُر،  صَمُفْؿ َأنَّ اًمـٌَّ

بِلي »وَل: َوقُمْثاَمُن وَمَرضَمَػ ِِبِْؿ، وَمؼَ  َٕ َْٔؽ  َِ ْٝ ُأُحُد َؾِ٘نَّ َظ اْثُب
(1)

َٔدانِ ،  ِٓ يٌؼ، َوَص  .شَوِصدِّ

 (7/22) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ ؾَمِعقٍد َأسمُ  صَمـِل َأمْحَُد سْم ٌِْد اطَمدَّ ـْ هللق قَم صَمـَو َصْخٌر، قَم ـُ ضَمِريٍر، طَمدَّ صَمـَو َوْهُى سْم ، طَمدَّ

ٌَْد ا ـَ قُمَؿَر  هللَكوومٍِع، َأنَّ قَم :  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اسْم
ْفَق،» ٍر افدَّ ُْ ََٖخَذ َأُبق َب ُر، َؾ َّ ٍر، َوُظ ُْ ٚ، َجَٚءِِّن َأُبق َب َٓ ِزُع ِمْْ ْٕ ٚ َظَذ بِْئٍر َأ َٕ َْْٔاَم َأ َؾََْزَع  َب

ًٌْػ، َوا ْزِظِف َض َٕ ، َويِف  ُٕقَبْغِ ُٕقًبٚ َأْو َذ ـْ َيِد َأِِب  هللَذ ـُ اَْلىَِّٚب ِم ُر َفُف، ُثؿَّ َأَخَذَهٚ اْب ٍِ ٌْ َي

ُف، َؾََْزَع َحتَّك  ِري َؾِريَّ ٍْ ـَ افَِّْٚس َي ٚ ِم ِريًّ ََ ْؿ َأَر َظْب َِ ْٝ يِف َيِدِه َؽْرًبٚ، َؾ ٍر، َؾْٚشَتَحَٚف ُْ َب

                                                        
ومنّكام قمؾقؽ كٌل وصّديؼ »يمذا ذم إصؾ مـ اًمطٌعي اًمًؾػقي، واًمصقاب يمام ذم اًمطٌعي احلؾٌقي:  (3) 

 ، وهق اعمقاومؼ ًمؾؼقاقمد اًمعرسمقي.شوؿمفقدان
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َب ا ـٍ ََضَ َى ًَ ُك اإِلسمِِؾ، َيُؼقُل: طَمتَّ »، ىَموَل َوْهٌى: شفَُّْٚس بِ : َمؼْمَ ـُ ًِ اإِلسمُِؾ اًمَعَط ك َرِوَي

 ًْ  .شوَمَلَكوظَم

 (7/21) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ًُ َذيْمَقاَن،  ـِ إقَْمَؿِش، ىَموَل: ؾَمِؿْع ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ َأِِّب إَِيوٍس، طَمدَّ صَمـَو آَدُم سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ حُيَ  ُث قَم ِلُّ دِّ َٓ »: ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ

َغ ُمدَّ َأَحِدِهْؿ، َوَٓ  َِ َؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد، َذَهًبٚ َمٚ َب ٍَ ْٕ ْؿ َأ ـُ ْق َأنَّ َأَحَد َِ َتُسبُّقا َأْصَحِِٚب، َؾ

فُ  ٍَ ٌُْد ا شَِٕهٔ ـُ َداُوَد، َوَأسُمق ُمعَ  هللشَموسَمَعُف ضَمِريٌر، َوقَم ـِ إقَْمَؿشِ سْم ، قَم  .وِوَيَي، َوحُمَوِضٌ

 (7/22) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـ ـِ َأِِّب  وطَمدَّ ـُ ؾَمِعقِد سْم صَمـَو قُمَؿُر سْم ـُ ُيقُكَس، طَمدَّ ك سْم ًَ صَمـَو قِمق ـُ َصوًمٍِح، طَمدَّ اًمَقًمِقُد سْم

ٌَّو ـِ قَم ـِ اسْم ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، قَم ـِ اسْم ، قَم لُّ لْمِ اعمَؽِّ ًَ ، ىَموَل: إِِنِّ ًَمَقاىِمٌػ ذِم ٍس احلُ

ـْ ظَمْؾِػل ىَمْد  هللىَمْقٍم، وَمَدقَمُقا ا يِرِه، إَِذا َرضُمٌؾ ِم ـِ اخلَطَّوِب، َوىَمْد ُوِوَع قَمغَم َهِ ًمُِعَؿَر سْم

َعَؾَؽ اهللَوَوَع ِمْروَمَؼُف قَمغَم َمـِْؽٌِل، َيُؼقُل: َرمِحََؽ ا َْرضُمق َأْن جَيْ َٕ  ًُ َمَع  هلل، إِْن يُمـْ

ًُ َأؾْمَؿُع َرؾُمقَل اَصوطمِ  َِنِّ يَمثػًِما َمو يُمـْ ِٕ ُٝ »َيُؼقُل:   هللٌَْقَؽ،  ْْ ـُ

رُ  َّ ٍر َوُظ ُْ ُٝ َوَأُبق َب َْ َِ َى ْٕ ُر، َوا َّ ٍر َوُظ ُْ ُٝ َوَأُبق َب ِْ ًَ ُر، َوَؾ َّ ٍر َوُظ ُْ ًُ  شَوَأُبق َب وَمنِْن  يُمـْ

َْرضُمق َأْن جَيَْعَؾَؽ ا ًُّ وَمنَِذا هللَٕ ـُ َأِِّب ـَموًمٍِى  َمَعُفاَم، وَموًْمَتَػ  .ُهَق قَمكِمُّ سْم

 (.4/3849احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (7/22تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ َأِِّب  ـْ حَيَْقك سْم ، قَم ـِ إَْوَزاقِملِّ صَمـَو اًمَقًمِقُد، قَم ، طَمدَّ ـُ َيِزيَد اًمُؽقذِمُّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ إسِْمرَ  ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ٌَْد ايَمثػٍِم، قَم ًُ قَم ، ىَموَل: ؾَمَلًْم سَمػْمِ ـِ اًمزُّ ـْ قُمْرَوَة سْم ـَ قَمْؿٍرو،  هللاِهقَؿ، قَم سْم

يُمقَن سمَِرؾُمقِل ا ـْ َأؿَمدِّ َمو َصـََع اعمُنْمِ ـَ  هللقَم ٌََي سْم ًُ قُمْؼ ، ىَموَل: َرَأْي
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ِلِّ  ،وَ  َأِِّب ُمَعْقٍط، ضَموَء إمَِم اًمـٌَّ  وَمَقَوَع ِرَداَءُه ذِم قُمـُِؼفِ  ُهَق ُيَصكمِّ

 نب مب زب ٱّٰوَمَخـََؼُف سمِِف ظَمـًْؼو ؿَمِديًدا، وَمَجوَء َأسُمق سَمْؽٍر طَمتَّك َدوَمَعُف قَمـُْف، وَمَؼوَل: 
 .[18]هموومر:   ِّ يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب

 (4/1855تعاىل ) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ـُ ضَمعْ  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ، طَمدَّ ٌِْديُّ وٍر اًْمَع ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ طَمدَّ ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع َػٍر، طَمدَّ

ٌَْد ا ًُ قَم ، ىَموَل: ؾَمِؿْع
ٍ
ـِ َرضَموء طَْمَقِص،  هللإؾِْماَمقِمقَؾ سْم ْٕ ـْ َأِِّب ا ُث قَم ـَ َأِِّب اهْلَُذْيِؾ، حُيَدِّ سْم

ٌَْد ا ًُ قَم ِلِّ  هللىَموَل: ؾَمِؿْع ـِ اًمـٌَّ ُث قَم ُعقٍد، حُيَدِّ ًْ ـَ َم ُف ىَموَل: سْم ، َأكَّ

ُٝ ُمتَِّخًذا» ْْ ـُ َذ  َفْق  َ َُّْف َأِخل َوَصِٚحبِل، َوَؿِد اَّتَّ
ٍر َخًَِِٔل، َوَفُِ ُْ ْذُت َأَبٚ َب َ َّتَّ َٓ َخًَِِٔل 

ْؿ َخًَِِٔل   هللا ُُ  .شَصِٚحَب

 (4/1856تعاىل ) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ـْ  ـُ قَمْقٍن، قَم صَمـَو ضَمْعَػُر سْم ، طَمدَّ ـُ قَمكِمٍّ احْلُْؾَقاِِنُّ ـُ سْم ًَ صَمـِل احْلَ َأِِّب قُمَؿْقٍس، ح طَمدَّ

ـُ مُحَْقٍد  ٌُْد سْم صَمـَو قَم َكو َأسُمق قُمَؿْقٍس،  -َواًمؾَّْػُظ ًَمُف  -َوطَمدَّ ـُ قَمْقٍن، َأظْمؼَمَ َكو ضَمْعَػُر سْم َأظْمؼَمَ

 : ًْ ًُ قَموِئَشَي، َوؾُمِئَؾ ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، ؾَمِؿْع ـِ اسْم ـْ يَموَن َرؾُمقُل ا»قَم  هللَم

 َتْخؾًِػو ًَمِق اؾْمَتْخَؾَػُف؟ ًْ ؟  ُم ـْ : َأسُمق سَمْؽٍر، وَمِؼقَؾ هَلَو: صُمؿَّ َم ًْ ىَموًَم

: أَ  ًْ ؟ سَمْعَد قُمَؿَر، ىَموًَم ـْ : قُمَؿُر، صُمؿَّ ىِمقَؾ هَلَو َم ًْ اِح سَمْعَد َأِِّب سَمْؽٍر ىَموًَم ـُ اجْلَرَّ ٌَْقَدَة سْم  شسُمق قُم

ًْ إمَِم َهَذا  .صُمؿَّ اْكَتَف

 (4/1857تعاىل ) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

صَمـَو  ٌَْقُد اطَمدَّ ـُ ؾَمْعٍد،  هللقُم َكو إسِْمَراِهقُؿ سْم ـُ َهوُروَن، َأظْمؼَمَ صَمـَو َيِزيُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ سْم

: ىَموَل زِم  ًْ ـْ قَموِئَشَي، ىَموًَم ـْ قُمْرَوَة، قَم ، قَم ْهِريِّ ـِ اًمزُّ وَن، قَم ًَ ـُ يَمْق صَمـَو َصوًمُِح سْم طَمدَّ

رٍ » :ذِم َمَرِوفِ   هللَرؾُمقُل ا ُْ ، َأَبِٚك، َوَأَخِٚك، َحتَّك اْدِظل ِِل َأَبٚ َب
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َْٖبك ا ٚ َأْوَػ، َوَي َٕ َُقُل َؿٚئٌِؾ: َأ ٍـّ َوَي َّ َّْك ُمَت َّ َٛ ـَِتًٚبٚ، َؾِِّ٘نِّ َأَخُٚف َأْن َيَت ُت ـْ ِمُْقَن َوادُْ  هللَأ ْٗ

رٍ  ُْ َّٓ َأَبٚ َب  .شإِ

 (4/1857تعاىل ) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ـُ َأِِّب  ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ َيِزيَد  طَمدَّ ، قَم ـُ ُمَعوِوَيَي اًْمَػَزاِريُّ صَمـَو َمْرَواُن سْم ، طَمدَّ لُّ قُمَؿَر اعمَْؽِّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ، قَم ؿَْمَجِعلِّ ْٕ ـْ َأِِّب طَموِزٍم ا وَن، قَم ًَ ـُ يَمْق  هللَوُهَق اسْم

 «َْٔقَم َصٚئِاًم؟ ُؿ اْف ُُ ـْ َأْصَبَح ِمْْ ـْ »ْؽٍر: َأَكو، ىَموَل: ىَموَل َأسُمق سمَ  شَم َّ َؾ

َْٔقَم َجََْٚزًة؟ ُؿ اْف ُُ َْٔقَم ِمْسًُِْٔٚ»ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر: َأَكو، ىَموَل:  شَتبَِع ِمْْ ُؿ اْف ُُ َؿ ِمْْ ًَ ـْ َأْض َّ  شَؾ

َْٔقَم َمِريًوٚ»ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر: َأَكو، ىَموَل:  ُؿ اْف ُُ ـْ َظَٚد ِمْْ َّ وَل ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر: َأَكو، وَمؼَ  شَؾ

َٜ »:  هللَرؾُمقُل ا َّْ َّٓ َدَخَؾ اجْلَ ـَ يِف اْمِرٍئ إِ ًْ َّ  .شَمٚ اْجَت

 (74/ ص 2)ج  هللقال اإلماو اليطاٜٕ زمحُ ا : 

ـْ َزاِئَدَة،  ، قَم ـِ قَمكَمٍّ لْمِ سْم ًَ ـْ طُم ، قَم يِّ ِ ـُ اًمنَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ َوَهـَّوُد سْم َكو إؾِْمَحوُق سْم َأظْمؼَمَ

ـْ ِزرٍّ  ـْ قَموِصٍؿ، قَم ٌِْد اقَم ـْ قَم   هللىَموَل: عمََّو ىُمٌَِض َرؾُمقُل ا هلل، قَم
َْكَصوُر: ِمـَّو َأِمػٌم َوِمـُْؽْؿ َأِمػٌم. وَمَلشَموُهْؿ قُمَؿُر وَمَؼوَل:  ْٕ ًِ ا قَن َأنَّ »ىَموًَم ُّ َِ ًْ َأَفْسُتْؿ َت

ُٛ   هللَرُشقَل ا ْؿ َتىِٔ ُُ يُّ
َٖ َ بِٚفَِّْٚس، َؾ ٍر َأْن ُيَهعِّ ُْ  َؿْد َأَمَر َأَبٚ َب

ٍر؟ ُْ َم َأَبٚ َب دَّ ََ ُسُف َأْن َيَت ٍْ َم َأسَمو سَمْؽرٍ  هللىَموًُمقا َكُعقُذ سمِو شَٕ  .َأْن َكَتَؼدَّ

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (3765) هللّقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم ـْ ِزرٍّ ـْ قَموِصٍؿ، قَم ـْ َزاِئَدَة، قَم ، قَم ـُ قَمكِمٍّ لْمُ سْم ًَ صَمـَو طُم  ، ىَموَل: عمََّوهللطَمدَّ

َْكَصوُر: ِمـَّو َأِمػٌم، َوِمـُْؽْؿ َأِمػٌم، ىَموَل:  هللىُمٌَِض َرؾُمقُل ا ْٕ ًِ ا ، ىَموًَم

ُتْؿ شَمْعَؾُؿقَن َأنَّ َرؾُمقَل ا ًْ َْكَصوِر، َأًَم ْٕ  هللوَمَلشَموُهْؿ قُمَؿُر، وَمَؼوَل: َيو َمْعنَمَ ا
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 « َمَّ افََّْٚس؟َأَمَر َأب ُٗ ٍر َأْن َي ُْ ُؽْؿ شَمِطقُى كَ  شٚ َب َم َأسَمو وَمَليُّ ُف َأْن َيَتَؼدَّ ًُ ْػ

َم َأسَمو سَمْؽرٍ  هللسَمْؽٍر؟ وَمَؼوًُمقا: َكُعقُذ سمِو  .َأْن َكَتَؼدَّ

 (3842) هللّقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

 طمدصمـو معوويي، قمـ قمؿرو، طمدصمـو زائدة، سمف.

 (361/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٌِْد  ـُ قَم َؿِد سْم ٌُْد اًمصَّ صَمـَو قَم ، طَمدَّ ـُ قُمَؿػْمٍ ٌُْد اعمَْؾِِؽ سْم صَمـَو قَم صَمـَو َزاِئَدُة، طَمدَّ اًْمَقاِرِث، طَمدَّ

ـِ سُمَرْيَدَة، ـِ اسْم ـْ َأسمِقِف ىَموَل: َمِرَض َرؾُمقُل ا قَم ُمُروا »وَمَؼوَل:   هللقَم

ٍر ُيَهعِّ بِٚفَّْٚسِ أَ  ُْ ًْ قَموِئَشُي: َيو َرؾُمقَل اشَبٚ َب قٌؼ، وَمَؼوَل: ، إِنَّ َأِِّب َرضُمٌؾ َرىمِ هلل، وَمَؼوًَم

َ بِٚفَِّْٚس، ؾَ » ٍر ُيَهعِّ ُْ َـّ َصَقاِحَبُٚت ُيقُشَػ ُمُروا َأَبٚ َب ُُ َّٕ ، وَمَلمَّ َأسُمق سَمْؽٍر اًمـَّوَس، شِ٘

 .طَملٌّ   هللَوَرؾُمقُل ا

 هذا طمديٌ صحقح.

 (350/ ص 6)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـِ  صَمـَو َأِِّب، قَم صَمـَو َيْعُؼقُب، ىَموَل: طَمدَّ ـِ إؾِْمَحوَق  طَمدَّ اسْم
(1)

ٌَّوِد  ـُ قَم صَمـِل حَيَْقك سْم ، ىَموَل: طَمدَّ

ٌِْد ا ـِ قَم صَمفُ  هللسْم ، َأنَّ َأسَموُه، طَمدَّ سَمػْمِ ـِ اًمزُّ :  سْم ًْ ًِ َأِِّب سَمْؽٍر، ىَموًَم شمِِف َأؾْماَمَء سمِـْ ـْ ضَمدَّ عَمَّو »قَم

ْؽٍر َموًَمُف ، َوظَمَرَج َمَعُف َأسُمق سَمْؽٍر، اطْمَتَؿَؾ َأسُمق سمَ  هللظَمَرَج َرؾُمقُل ا

ِف ِدْرَهؿٍ  َٓ َي آ ًَ ُف َمَعُف: ََخْ ِف ِدْرَهؿٍ يُمؾَّ َٓ : ش، َأْو ؾِمتََّي آ ًْ . شَواْكَطَؾَؼ ِِبَو َمَعفُ ». ىَموًَم

 : ًْ ُه، وَمَؼوَل: َوا»ىَموًَم ي َأسُمق ىُمَحووَمَي َوىَمْد َذَهَى سَمٍَمُ ََراُه ىَمْد  هللوَمَدظَمَؾ قَمَؾْقـَو ضَمدِّ َٕ إِِنِّ 

ُف ىَمدْ  وَمَجَعُؽْؿ سماَِمًمِفِ  : يَمالَّ َيو َأسَمْف، إِكَّ ًُ : ىُمْؾ ًْ ِف، ىَموًَم ًِ ا يَمثػًِما َمَع َكْػ : ششَمَرَك ًَمـَو ظَمػْمً ًْ . ىَموًَم

                                                        
 ، واًمصقاب مو أصمٌتـوه، ومفذه ؾمؾًؾي معروومي.شقمـ إؾمحوق»ذم إصؾ:  (3) 
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« ًُ ، يَموَن َأِِّب َيَضُع ومِقَفو َموًَمُف، صُمؿَّ َوَوْع ًِ ٌَْق ِة اًْم وَمَلظَمْذُت َأطْمَجوًرا، وَمَقَوْعُتَفو ذِم يُمقَّ

: َيو َأسَمْف، َو قَمَؾْقَفو صَمْقسًمو، صُمؿَّ َأظَمْذُت سمِقَ  ًُ : شْع َيَدَك قَمغَم َهَذا اعمَْولِ ِدِه، وَمُؼْؾ ًْ . ىَموًَم

« ًَ َٓ سَمْلَس، إِْن يَموَن ىَمْد شَمَرَك ًَمُؽْؿ َهَذا، وَمَؼْد َأطْم ، َوذِم َهَذا وَمَقَوَع َيَدُه قَمَؾْقِف، وَمَؼوَل:  ـَ

: شًَمُؽْؿ سَماَلغٌ  ًْ َٓ َوا». ىَموًَم ْقَخ ؽِـِّل ىَمْد َأَرْدُت أَ َمو شَمَرَك ًَمـَو ؿَمْقًئو، َوًمَ  هللَو ـَ اًمشَّ
ْن ُأؾْمؽِ

 .شسمَِذًمَِؽ 

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (.488/ص 3)ج  شاًمًػمة اًمـٌقيي»احلديٌ أظمرضمف اسمـ هشوم ذم 

 (4255) هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـُ َأِِّب  صَمـَو قَموِصُؿ سْم صَمـَو َزاِئَدُة، طَمدَّ ـُ قَمْؿٍرو، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو ُمَعوِوَيُي سْم ـْ طَمدَّ  اًمـَُّجقِد، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم ِلَّ هللِزرٍّ ٌُْد ا : َأنَّ اًمـٌَّ  هللَأشَموُه سَملْمَ َأِِّب سَمْؽٍر، َوقُمَؿَر، َوقَم

، وَمو َحَؾَفوُيَصكمِّ ًَ وَء وَم ًَ ِلُّ وْمَتَتَح اًمـِّ َّٛ َأنْ »: ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ـْ َأَح  َم

رَ  َْ َٔ ِْ ِزَل، َؾ ْٕ اَم ُأ ـَ  ٚ ْرآَن َؽوًّ َُ َرَأ اْف َْ ـِ ُأمِّ َظْبدٍ ْأُه َظَذ َي َم ش ِؿَراَءِة اْب َلُل، وَمَجَعَؾ ي، صُمؿَّ شَمَؼدَّ ًْ

ِلُّ  َىفْ »َيُؼقُل:  اًمـٌَّ ًْ َىفْ َشْؾ ُت ًْ َىْف، َشْؾ ُت ًْ ، وَمَؼوَل: ومِقاَم ش، َشْؾ ُت

َٓ َيـَْػُد، َوُمَراوَمَؼيَ ًمؾفؾَمَلَل ا ، َوَكِعقاًم  َٓ َيْرشَمدُّ ٍد  ؿَّ إِِنِّ َأؾْمَلًُمَؽ إِياَمًكو  َكٌِقَِّؽ حُمَؿَّ

 ٌَْد  هللذِم َأقْمغَم ضَمـَِّي اخْلُْؾِد. ىَموَل: وَمَلشَمك قُمَؿُر َرِِضَ ا شَمَعومَم قَمـُْف قَم

ُه، وَمَقضَمَد َأسَمو سَمْؽٍر ِرْوَقاُن ا هللا َ ٌَنمِّ ًَ  هللًمُِق ، ًَمَؼْد يُمـْ ًَ ٌََؼُف، وَمَؼوَل: إِْن وَمَعْؾ قَمَؾْقِف ىَمْد ؾَم

ٌَّوىًمو سمِوخْلػَْمِ   .ؾَم

 ا طمديٌ طمًـ.هذ

 (4340) هللّقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

 طمدصمـو قمػون، طمّدصمـو محود سمـ ؾمؾؿي، قمـ قموصؿ سمـ ِبدًمي، سمف.
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 (.471و 473/ص 8(، و)ج 16/ ص 3احلديٌ أظمرضمف أسمق يعغم )ج 

 (94/ ص 5)ج  هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

ـُ َأِِّب ؿَم  ـُ َصوًمٍِح، َوقُمْثاَمُن سْم صَمـَو َأمْحَُد سْم صَمـَو اًْمَػْضُؾ طَمدَّ : طَمدَّ َٓ ٌََي، َوَهَذا طَمِديُثُف، ىَمو ْق

ًُ قُمَؿَر  ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـِ َأؾْمَؾَؿ، قَم ـْ َزْيِد سْم ـُ ؾَمْعٍد، قَم صَمـَو ِهَشوُم سْم ، طَمدَّ ـُ ُديَملْمٍ سْم

ـَ اخْلَطَّوِب،  َيْقًمو َأْن   هللَيُؼقُل: َأَمَرَكو َرؾُمقُل ا سْم

َق، وَمَقاوَمَؼ  ٌَْؼُتُف َيْقًمو،  َكَتَصدَّ : اًْمَقْقَم َأؾْمٌُِؼ َأسَمو سَمْؽٍر إِْن ؾَم ًُ ًٓ قِمـِْدي، وَمُؼْؾ َذًمَِؽ َمو

ًُ سمِـِْصِػ َموزِم، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َْهَِِؽ؟»:  هللوَمِجْئ ِٕ  َٝ ْٔ ََ ، شَمٚ َأْب

: ِمْثَؾُف، ىَموَل: َوَأشَمك َأسُمق سَمْؽٍر  ًُ  هللؾُمقُل اسمُِؽؾِّ َمو قِمـَْدُه، وَمَؼوَل ًَمُف رَ  ىُمْؾ

 :«َْهَِِؽ؟ ِٕ  َٝ ْٔ ََ ًُ هَلُُؿ ا شَمٚ َأْب َٓ  هللىَموَل: َأسْمَؼْق  : ًُ َوَرؾُمقًَمُف، ىُمْؾ

 َأسَمًدا
ٍ
ء  .ُأؾَموسمُِؼَؽ إمَِم َرْ

 هذا طمديٌ طمًـ.

هذا طمديٌ طمًـ »(، وىمول: 363/ص 30احلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي )ج 

 .شصحقح

 (390/ ص 1)ج  هللبً مادُ زمحُ ا هللقال اإلماو أبْ عبد ا : 

ٌُْد ا ٌََلَكو قَم ـُ قَمكِمٍّ اجْلَْفَضِؿلُّ ىَموَل: َأْك صَمـَو َكٍْمُ سْم ـْ يِمَتوسمِِف ذِم سَمْقتِِف،  هللطَمدَّ ـُ َداُوَد، ِم سْم

ـِ  ـْ ؾَمومِلِ سْم يٍط، قَم ـِ َذِ ٌَْقِط سْم ـْ ُك ـِ َأِِّب ِهـٍْد، قَم ـْ ُكَعْقِؿ سْم ٌَْقٍط، قَم ـُ ُك صَمـَو ؾَمَؾَؿُي سْم ىَموَل: طَمدَّ

ذِم َمَرِوِف، صُمؿَّ َأوَموَق، وَمَؼوَل:   هللْقٍد، ىَموَل: ُأهْمِؿَل قَمغَم َرؾُمقِل اقُمٌَ 

ََلُة؟» ِت افهَّ َُٔهؾِّ »ىَموًُمقا: َكَعْؿ، ىَموَل:  شَأَحََضَ ِْ ٍر َؾ ُْ ْن َوُمُروا َأَبٚ َب ذِّ َٗ ُٔ ِْ ًٓ َؾ ُمُروا بََِل

ََلةُ أَ »صُمؿَّ ُأهْمِؿَل قَمَؾْقِف، وَمَلوَموَق، وَمَؼوَل:  ،شبِٚفَّْٚسِ  ِت افهَّ ىَموًُمقا: َكَعْؿ، ىَموَل:  شَحََضَ

َُٔهؾِّ بِٚفَّْٚسِ » ِْ ٍر َؾ ُْ ْن َوُمُروا َأَبٚ َب ذِّ َٗ ُٔ ِْ ًٓ َؾ صُمؿَّ ُأهْمِؿَل قَمَؾْقِف، وَمَلوَموَق، وَمَؼوَل:  ،شُمُروا بََِل
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ََلةُ » ِت افهَّ ْن، َوُمُرو»ىَموًُمقا: َكَعْؿ، ىَموَل:  شَأَحََضَ ذِّ َٗ ُٔ ِْ ًٓ َؾ َُٔهؾِّ ُمُروا بََِل ِْ ٍر َؾ ُْ ا َأَبٚ َب

َٓ  شبِٚفَّْٚسِ  ٌْؽِل،  ًْ قَموِئَشُي: إِنَّ َأِِّب َرضُمٌؾ َأؾِمقٌػ، وَمنَِذا ىَموَم َذًمَِؽ اعمََْؼوَم َي وَمَؼوًَم

ُه، صُمؿَّ ُأهْمِؿَل قَمَؾْقِف، وَمَلوَموَق، وَمَؼوَل:  َتطِقُع، وَمَؾْق َأَمْرَت هَمػْمَ ًْ ْن، »َي ذِّ َٗ ُٔ ِْ ًٓ َؾ ُمُروا بََِل

ُٛ ُيقُشَػ َوُمُرو َـّ َصَقاِح ُُ َّٕ َُٔهؾِّ بِٚفَِّْٚس، َؾِ٘ ِْ ٍر َؾ ُْ َأْو َصَقاِحَبُٚت ُيقُشَػ  -ا َأَبٚ َب

َن، َوُأِمَر َأسُمق سَمْؽٍر وَمَصغمَّ سمِوًمـَّوِس، صُمؿَّ إِنَّ َرؾُمقَل ا ش-  هللىَموَل: وَمُلِمَر سماَِلٌل وَمَلذَّ

  :ًي، وَمَؼوَل ـْ َأتَّ »َوضَمَد ظِمػَّ ُيُروا ِِل َم ْٕ ْٔفِ ا َِ وَمَجوَءْت سَمِريَرُة  شُُِئ َظ

 ًْ ٌُ َؽَل قَمَؾْقِفاَم، وَمَؾامَّ َرآُه َأسُمق سَمْؽٍر، َذَهَى ًمَِقـْؽَِص، وَمَلْوَمَل إًَِمْقِف، َأِن اصْم َوَرضُمٌؾ آظَمُر، وَموشمَّ

طَمتَّك ضَمَؾَس إمَِم ضَمـِْى َأِِّب سَمْؽٍر،   هللَمَؽوَكَؽ، صُمؿَّ ضَموَء َرؾُمقُل ا

 .ىُمٌَِض   هللْؽٍر َصاَلشَمُف، صُمؿَّ إِنَّ َرؾُمقَل اطَمتَّك ىَمَه َأسُمق سمَ 

ٌِْد ا ـِ قَمكِمٍّ هللىَموَل َأسُمق قَم ْث سمِِف هَمػْمُ َكٍْمِ سْم ٌٌ هَمِريٌى مَلْ حُيَدِّ  .: َهَذا طَمِدي

 هذا طمديٌ صحقح.

 (12/ ص 3)ج  «اآلحاد ّاملجاىٕ»يف  هللّقال ابً أبٕ عاصه زمحُ ا : 

ٌُْد اىَموَل َأسُمق قَمْؿٍرو َكٍْمُ سمْ  ، كو قَم اِِنُّ ٌَْقٍط: أكو  هللـُ قَمكِمٍّ احْلُدَّ ـُ ُك ـُ َداُوَد، ىَموَل ؾَمَؾَؿُي سْم سْم

ٌَْقٍد  ـِ قُم ـْ ؾَمومِلِ سْم ْيٍط، قَم ـِ ُذَ ٌَْقِط سْم ـْ ُك ـِ َأِِّب ِهـَْد، قَم ـْ ُكَعْقِؿ سْم ىَموَل: ُأهْمِؿَل  قَم

ََلُة؟َحََضَ »ذِم َمَرِوِف وَمَلوَموَق وَمَؼوَل:   هللقَمغَم َرؾُمقِل ا  شِت افهَّ

َُٔهؾِّ فَِِِّْٚس َأْو بِٚفَّْٚسِ »ىَموًُمقا: َكَعْؿ. وَمَؼوَل:  ِْ ٍر َؾ ُْ ْن َوُمُروا َأَبٚ َب ذِّ َٗ ُٔ ِْ ًٓ َؾ  .شُمُروا بََِل

ََلُة؟»صُمؿَّ ُأهْمِؿَل قَمَؾْقِف وَمَلوَموَق وَمَؼوَل:  ِت افهَّ ًٓ »ىَموًُمقا: َكَعْؿ. وَمَؼوَل:  شَحََضَ ُمُروا بََِل

ذِّ  َٗ ُٔ ِْ َُٔهؾِّ بِٚفَّْٚسِ َؾ ِْ ٍر َؾ ُْ ِت »صُمؿَّ ُأهْمِؿَل قَمَؾْقِف وَمَلوَموَق ىَموَل:  .شْن َوُمُروا َأَبٚ َب َحََضَ

ََلُة؟ َُٔهؾِّ بِٚفَّْٚسِ »ىَموًُمقا: َكَعْؿ. ىَموَل:  شافهَّ ِْ ٍر َؾ ُْ ْن َوُمُروا َأَبٚ َب ذِّ َٗ ُٔ ِْ ًٓ َؾ  .شُمُروا بََِل

ًْ قَموِئَشُي  َتطِقُع،  : إِنَّ َأِِّب َرضُمٌؾ وَمَؼوًَم ًْ ٌِْؽل وَماَل َي َأؾِمقٌػ إَِذا ىَموَم َذًمَِؽ اعمََْؼوَم َي

َن َوَأَمَر َأسَمو سَمْؽٍر  ًٓ وَمَلذَّ ُه. ىَموَل: صُمؿَّ ُأهْمِؿَل قَمَؾْقِف وَمَلوَموَق وَمَلَمَر سماَِل  وَمَؾْق َأَمْرَت هَمػْمَ
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ًي وَمَؼوَل:  هللوَمَصغمَّ سمِوًمـَّوِس صُمؿَّ إِنَّ َرؾُمقَل ا ُيُروا ِِل » َوضَمَد ظِمػَّ ْٕ ا

ْٔفِ  َِ ـْ َأَتُُِئ َظ َؽَل قَمَؾْقِفاَم، وَمَؾامَّ َرآُه َأسُمق سَمْؽٍر  .شَم  وَمَجوَءْت سَمِريَرُة َوَرضُمٌؾ آظَمُر وَموشمَّ
ًْ َمَؽوَكَؽ طَمتَّك ىَمَه َأسُمق سَمْؽٍر  ٌُ  َهؿَّ َذَهَى ًمَِقـِْؽَص وَمَلْوَمك إزَِمَّ َأِن اصْم

َٓ  هلل: َواىُمٌَِض. وَمَؼوَل قُمَؿُر   هللَصاَلشَمُف، صُمؿَّ إِنَّ َرؾُمقَل ا

ْقِػل َهَذا.   هللَأؾْمَؿُع َأطَمًدا َيْذيُمُر َأنَّ َرؾُمقَل ا ًَ سْمُتُف سمِ َّٓ َضَ ىُمٌَِض إِ

َؽ اًمـَّوُس َوىَموًُمقا: َيو ؾَمومِلُ  ًَ ٌَْؾُف ىَموَل: وَمَلْم ـْ ومِقِفْؿ َكٌِلٌّ ىَم قِّلَم مَلْ َيُؽ ىَموَل: َويَموَن اًمـَّوُس ُأمِّ

ًُ َأسَمو سَمْؽٍر   هللَطؾِْؼ إمَِم َصوطِمِى َرؾُمقِل ااكْ   وَموْدقُمُف. وَمَلشَمْق
ِجِد وَمَلشَمْقُتُف َأسْمِؽل َدِهًشو، وَمَؾامَّ َرآِِن ىَموَل: ىُمٌَِض َرؾُمقُل ا ًْ  هللَوُهَق ذِم اعْمَ

َأؾْمَؿُع َأطَمًدا َيْذيُمُر َأنَّ َرؾُمقَل ا َٓ : إِنَّ قُمَؿَر َيُؼقُل:  ًُ  هلل؟ وَمُؼْؾ

  َمَعُف ًُ ْقِػل َهَذا. وَمَؼوَل: اْكَطْؾِؼ وَموْكَطَؾَؼ ًَ سْمُتُف سمِ َّٓ َضَ ىُمٌَِض إِ

ٌُّقا قَمغَم َرؾُمقِل ا َو اًمـَّوُس   هللَوضَموَء َواًمـَّوُس ىَمْد َأيَم وَمَؼوَل: َيو َأُّيُّ

فُ  ًَ  مم خم ٱّٰصُمؿَّ ىَموَل:  َأوْمِرضُمقا زِم. ىَموَل: وَمَلوْمَرضُمقا ًَمُف، وَمَجوَء طَمتَّك َأيَمىَّ قَمَؾْقِف صُمؿَّ عمََ
 هللَأىُمٌَِض َرؾُمقُل ا هللوَمَؼوًُمقا: َيو َصوطِمَى َرؾُمقِل ا []اًمزمر  ِّ خن  حن جن

 ؟ ىَموَل: َكَعْؿ. وَمَعؾُِؿقا َأْن ىَمْد َصَدَق. وَمَؼوًُمقا: َيو َصوطِمَى َرؾُمقِل

؟ ىَموَل: َكَعْؿ. ىَموًُمقا: يَمْقَػ؟ ىَموَل:  هللُكَصكمِّ قَمغَم َرؾُمقِل ا هللا

وَن َوَيْدقُمقَن صُمؿَّ ََيُْرضُمقَن طَمتَّك َيْدظُمَؾ اًمـَّوُس. ىَموًُمقا: َيو َصوطِمَى َيْدظُم  ُ ُؾ ىَمْقٌم وَمُقَؽؼمِّ

ـُ َرؾُمقِل ا هللَرؾُمقِل ا ؟ ىَموَل: ذِم  هللَأُيْدوَم ـَ ؟ ىَموَل: َكَعْؿ. ىَموًُمقا: َأْي

ٌََض ا َّٓ ذِم مَلْ َيؼْ   هللومِقِف ُروطَمُف: وَمنِنَّ ا  هللاعمََْؽوِن اًمَِّذي ىَم ٌِْض ُروطَمُف إِ

َؾُف سَمـُق َأسمِقِف، َواضْمَتَؿَع  ًِّ َمَؽوٍن ـَمقٍِّى. وَمَعؾُِؿقا َأْن ىَمْد َصَدَق. صُمؿَّ َأَمَرُهْؿ َأْن ُيَغ

َْكَصوِر ُكْدظِمُؾُفْؿ َمَعـَو ذِم  ْٕ ـَ ا اعمَُْفوضِمُروَن َيَتَشوَوُروَن وَمَؼوًُمقا: اْكَطؾُِؼقا سمِـَو إمَِم إِظْمَقاَكـَو ِم

َْكَصوُر: ِمـَّو َأِمػٌم َوِمـُْؽْؿ َأِمػٌم. وَمَؼوَل قُمَؿُر هَ  ْٕ ًِ ا َْمِر، وَمَؼوًَم ْٕ ـْ ًَمُف ِمْثُؾ َذا ا : َم

]اًمتقسمي:   ِّ جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ٱّٰ :َهَذا
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ٌَوَيَعُف َوسَموَيَعُف اًمـَّ  [40 َط َيَدُه وَم ًَ و؟ صُمؿَّ سَم ـْ مُهَ ـًَي مَجِقَؾيً َم ًَ ـُ َأِِّب ىمَ  شوُس سمِقَعًي طَم وَل اسْم

َٓ ُأطْمِصقفِ  ـِ قَمكِمٍّ َمو  ـْ َكٍْمِ سْم ٌُـِل ىَمْد ؾَمِؿْعُتُف ِم
ًِ  .قَموِصٍؿ: َوَأطْم

  ّٖمياقب عنس بً اخلطاب أبٕ حفص القسشٕ العد: 

 (40/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد اًمَعِزيزِ  صَمـَو قَم ـُ ِمـَْفوٍل، طَمدَّ وُج سْم صَمـَو طَمجَّ ـُ  طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ اعمَوضِمُشقِن، طَمدَّ سْم

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ِلُّ  هللاعمُـَْؽِدِر، قَم : ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ
« ، ًٜ ٍَ ُٝ َخَن ًْ

ِّ ، َوَش َٜ َح ِْ َْٔهِٚء، اْمَرَأِة َأِِب َض َم ٚ بِٚفرُّ َٕ ، َؾَِ٘ذا َأ َٜ ُٝ اجَلَّْ ِْ َرَأْيُتِْل َدَخ

ـْ َهَذا؟ ؾَ  : َم ُٝ ِْ َُ ـْ َهَذا؟ َؾ : دَِ ُٝ ِْ َُ ، َؾ ٌٜ َْٚئِِف َجِٚرَي
ٍِ ا بِ ُٝ َؿْكً َٚل: َهَذا بََِلٌل، َوَرَأْي ََ

ُيَر  ْٕ َٖ ُف َؾ َِ ََٖرْدُت َأْن َأْدُخ َر، َؾ َّ ًُ
َٚل: فِ ََ َتَؽ َؾ ْرُت َؽْرَ ـَ ِْٔف، َؾَذ ل  شإَِف وَمَؼوَل قُمَؿُر: سمَِلِِّب َوُأمِّ

 .َأقَمَؾْقَؽ َأهَمورُ  هللَيو َرؾُمقَل ا

 (40/ 7تعاىل ) هللإلماو البدازٖ زمحُ اّقال ا : 

ـِ ؿِمَفوٍب،  ـِ اسْم صَمـِل قُمَؼْقٌؾ، قَم ، ىَموَل: طَمدَّ ٌُ ْق َكو اًمؾَّ ـُ َأِِّب َمْرَيَؿ، َأظْمؼَمَ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم طَمدَّ

قِِّى، َأنَّ َأسَمو ُهَرْيَرَة  ًَ ـُ اعمُ ِِن ؾَمِعقُد سْم ـُ قِمـَْد َرؾُمقىَموَل: َأظْمؼَمَ ِل ، ىَموَل: سَمْقـَو َكْح

ُٖ إَِػ »إِْذ ىَموَل:   هللا ، َؾَِ٘ذا اْمَرَأٌة َتَتَقضَّ ِٜ
ٚئٌِؿ َرَأْيُتِْل يِف اجَلَّْ َٕ  ٚ َٕ َْْٔٚ َأ َب

ْرُت ؽَ  ـَ َر، َؾَذ َّ ًُ
؟ َؿُٚفقا: فِ ْكُ ََ ـْ َهَذا اف : دَِ ُٝ ِْ َُ ، َؾ ِٛ َؿْكٍ ُٝ ُمْدبًِراَجِٕٚ ْٔ َتُف، َؾَقفَّ . شْرَ

ٌََؽك قُمَؿُر، َوىَموَل: َأقَمَؾقْ   .هللَؽ َأهَموُر َيو َرؾُمقَل اوَم

 (.4/3861أظمرضمف مًؾؿ )

 (40/ 7تعاىل ) هللّقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ  ـْ ُيقُكَس، قَم ٌَوَرِك، قَم ـُ اعمُ صَمـَو اسْم ، طَمدَّ ًِ َأسُمق ضَمْعَػٍر اًمُؽقذِمُّ ْؾ ـُ اًمصَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ طَمدَّ

ـْ  ِِن مَحَْزُة، قَم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ، ىَموَل:  هللَأسمِقِف، َأنَّ َرؾُمقَل ا اًمزُّ
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ِري َأْو يِف » ٍُ يِّ ََيِْري يِف ُط ُيَر إَِػ افرِّ ْٕ ـَ َحتَّك َأ َب َِّ ِْل، اف ًْ ، َي ُٝ ْب ٚئٌِؿ، َذِ َٕ  ٚ َٕ َْْٔٚ َأ َب

رَ  َّ ُٝ ُظ َٚوْف َٕ ِٚري، ُثؿَّ  ٍَ ًْمَتُف؟ ىَموَل:  شَأْط ِْؿَ »وَمَؼوًُمقا: وَماَم َأوَّ ًِ  .شاف

 (.4/3849)احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ 

 (41/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌَْقُد ا هللطَمدَّ صَمـَو قُم ، طَمدَّ ـُ سمِنْمٍ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ، طَمدَّ ـِ ُكَؿػْمٍ ، ىَموَل: هللسْم

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ ؾَمومِلٍ، قَم ـُ ؾَمومِلٍ، قَم صَمـِل َأسُمق سَمْؽِر سْم ـِ قُمَؿرَ  هللطَمدَّ ِلَّ  سْم ، َأنَّ اًمـٌَّ

 :َؾَجَٚء »، ىَموَل ، ٍٛ َرٍة َظَذ َؿِِٔ ُْ ِزُع بَِدْفِق َب ْٕ ُٝ يِف ادََِْٚم َأِّنِّ َأ ُأِري

ٚ، َوا ًٍ ٔ ًِ ْزًظٚ َض َٕ قَبْغِ  ُٕ ُٕقًبٚ، َأْو َذ ٍر َؾََْزَع َذ ُْ ـُ اَْلىَِّٚب  هللَأُبق َب ُر ْب َّ ُر َفُف، ُثؿَّ َجَٚء ُظ ٍِ ٌْ َي

ْٝ َؽْربً  ـٍ َؾْٚشَتَحَٚف َى ًَ ُبقا بِ ُف َحتَّك َرِوَي افَُّْٚس، َوََضَ ِري َؾِريَّ ٍْ ٚ َي ِريًّ ََ ْؿ َأَر َظْب َِ ىَموَل  شٚ، َؾ

 : ٌَػْمٍ ـُ ضُم ٌْ »اسْم َراِِّبِّ اًمَع : قِمَتوُق اًمزَّ ـَوومُِس هَلَو ََخٌْؾ َرىِمقٌؼ،  شَؼِريُّ : اًمطَّ َراِِّبُّ َوىَموَل حَيَْقك: اًمزَّ

 .: يَمثػَِمةٌ [36]اًمغوؿمقي:   ِّ خس ٱّٰ

 ( ٖ41/ 7قال اإلماو البداز) : 

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو قَمكِمُّ سْم ـْ هللطَمدَّ صَمـِل َأِِّب، قَم ـُ إسِْمَراِهقَؿ، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو َيْعُؼقُب سْم ، طَمدَّ

ُه َأنَّ َأسَموُه،  ـَ ؾَمْعٍد، َأظْمؼَمَ َد سْم ٌُْد احلَِؿقِد، َأنَّ حُمَؿَّ ِِن قَم ـِ ؿِمَفوٍب، َأظْمؼَمَ ـِ اسْم َصوًمٍِح، قَم

ٌِْد ا ىَموَل: ـُ قَم ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـِل قَم ـِ هللح طَمدَّ ـْ َصوًمٍِح، قَم ـُ ؾَمْعٍد، قَم صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم ، طَمدَّ

ـِ َأِِّب  ـِ ؾَمْعِد سْم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـِ َزْيٍد، قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ٌِْد احلَِؿقِد سْم ـْ قَم ـِ ؿِمَفوٍب، قَم اسْم

ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: اؾْمَتْلذَ  ـُ اخلَطَّوِب قَمغَم َرؾُمقِل اَوىمَّوٍص، قَم  هللَن قُمَؿُر سْم

 َّـ َتْؽثِْرَكُف، قَموًمَِقًي َأْصَقاهُتُ ًْ ْؿـَُف َوَي ـْ ىُمَرْيٍش ُيَؽؾِّ َقٌة ِم ًْ
، َوقِمـَْدُه كِ

ٌَوَدْرَن احِلَجوَب، وَمَلِذَن ًَمُف َرؾُمقُل  ـَ وَم ـُ اخلَطَّوِب ىُمْؿ قَمغَم َصْقشمِِف، وَمَؾامَّ اؾْمَتْلَذَن قُمَؿُر سْم

َيْضَحُؽ،   هللوَمَدظَمَؾ قُمَؿُر َوَرؾُمقُل ا  هللا
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ِلُّ هللؾِمـََّؽ َيو َرؾُمقَل ا هللوَمَؼوَل قُمَؿُر: َأْوَحَؽ ا : ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ
ـَ َصْقَتَؽ اْبَتَدْرَن اِْلَجَٚب » ًْ

ِّ امَّ َش َِ َـّ ِظِْْدي، َؾ ـُ ِِت  َِٓء افَلَّ ُٗ ـْ َه ُٝ ِم وَمَؼوَل  شَظِجْب

ًَ َأطَمؼُّ  ـَ َيو َرؾُمقَل ا قُمَؿُر: وَمَلْك ٌْ ٌْـَـِل هللَأْن َُّيَ َـّ َأهَتَ ِف ًِ اِت َأْكُػ ، صُمؿَّ ىَموَل قُمَؿُر: َيو قَمُدوَّ

ـَ َرؾُمقَل ا ٌْ ـْ َرؾُمقِل  هللَوَٓ هَتَ ًَ َأوَمظُّ َوَأهْمَؾُظ ِم : َكَعْؿ، َأْك ـَ ؟ وَمُؼْؾ

ـَ »:  هلل، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا هللا إًُِيٚ َيٚ اْب

ٚ َؽْرَ اَْلىَِّٚب، َوافَّذِ  َؽ َؾجًّ َِ َّٓ َش ، إِ ٚ َؿطُّ ٚ َؾجًّ ًُ َْٔىُٚن َشٚفِ ََٔؽ افنَّ
َِ َِٔدِه َمٚ َف ِز بِ ٍْ َٕ ي 

َؽ   .شَؾجِّ

 (.4/3861احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (41/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ  صَمـَو حَيَْقك، قَم ـُ اعمَُثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌُْد طَمدَّ صَمـَو ىَمْقٌس، ىَموَل: ىَموَل قَم ، طَمدَّ

رُ » هللا َّ َؿ ُظ َِ ًة ُمُْْذ َأْش  .شَمِٚزْفَْٚ َأِظزَّ

 (41/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا َكو قَم ٌَْداُن، َأظْمؼَمَ صَمـَو قَم ُف هللطَمدَّ ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، َأكَّ ـِ اسْم ـُ ؾَمِعقٍد، قَم صَمـَو قُمَؿُر سْم ، طَمدَّ

يِرِه وَمَتَؽـََّػُف اًمـَّوُس، َيْدقُمقَن َوُيَصؾُّقَن  ٌَّوٍس، َيُؼقُل: ُوِوَع قُمَؿُر قَمغَم َهِ ـَ قَم ؾَمِؿَع اسْم

ـُ َأِِّب ـَموًمٍِى  َّٓ َرضُمٌؾ آظِمٌذ َمـْؽٌِِل، وَمنَِذا قَمكِمُّ سْم ٌَْؾ َأْن ُيْروَمَع َوَأَكو ومِقِفْؿ، وَمَؾْؿ َيُرقْمـِل إِ ىَم

َؿ قَمغَم قُمَؿَر،  طمَّ ًَ َأطَمًدا َأطَمىَّ إزَِمَّ َأْن َأًْمَؼك اوَمؽَمَ ْػ سمِِؿْثِؾ قَمَؿؾِِف ِمـَْؽ،  هللَوىَموَل: َمو ظَمؾَّ

ُـّ َأْن جَيَْعَؾَؽ ا هللَواْيُؿ ا فَُم َٕ  ًُ ًُ يَمثػًِما  هللإِْن يُمـْ ًُ إِِنِّ يُمـْ ٌْ
ًِ ٌَْقَؽ، َوطَم َمَع َصوطِم

ِلَّ  ٚ َوَأُبق بَ »َيُؼقُل:  َأؾْمَؿُع اًمـٌَّ َٕ ُٝ َأ ٚ َذَهْب َٕ ُٝ َأ ِْ ُر، َوَدَخ َّ ٍر، َوُظ ُْ

رُ  َّ ٍر، َوُظ ُْ ٚ َوَأُبق َب َٕ ُٝ َأ ُر، َوَخَرْج َّ ٍر، َوُظ ُْ  .شَوَأُبق َب
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 (42/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ َأِِّب قَمُروسَمَي، ح وىَموَل  صَمـَو ؾَمِعقُد سْم ـُ ُزَرْيٍع، طَمدَّ صَمـَو َيِزيُد سْم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم زِم  طَمدَّ

ـْ ىَمَتوَدَة،  صَمـَو ؾَمِعقٌد، قَم ـُ اعمِـَْفوِل، ىَموَٓ: طَمدَّ ، َويَمْفَؿُس سْم
ٍ
ـُ ؾَمَقاء ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ظَمؾِقَػُي: طَمدَّ

ـِ َموًمٍِؽ  ـْ َأَكِس سْم ِلُّ قَم إمَِم ُأطُمٍد َوَمَعُف  ، ىَموَل: َصِعَد اًمـٌَّ

سَمُف سمِِرضْمؾِِف، ىَموَل: َأسُمق سَمْؽٍر، َوقُمَؿُر، َوقُمْثاَمُن، وَمَرضَمَػ ِِبِْؿ، ومَ  َْٔؽ »َيَ َِ ْٝ ُأُحُد َؾاَم َظ اْثُب

َٔدانِ  ِٓ يٌؼ، َأْو َص ، َأْو ِصدِّ بِلي َٕ  َّٓ  .شإِ

 (42/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ  صَمـِل قُمَؿُر اسْم ـُ َوْهٍى، ىَموَل: طَمدَّ صَمـِل اسْم ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم ٍد، طَمدَّ حُمَؿَّ

ـْ سَمْعِض ؿَمْلكِِف  ـُ قُمَؿَر قَم ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ؾَمَلًَمـِل اسْم صَمُف قَم ـَ َأؾْمَؾَؿ، طَمدَّ َيْعـِل  -َأنَّ َزْيَد سْم

شُمُف وَمَؼوَل: -قُمَؿَر  َد َرُشقِل ا»، وَمَلظْمؼَمْ ًْ ُٝ َأَحًدا َؿطُّ َب ـْ   هللَمٚ َرَأْي ِم

َٚن َأَجدَّ َوَأْجَقَد َحتَّ  ـَ ـِ اَْلىَِّٚب ِحَغ ُؿبَِض،  َر ْب َّ ـْ ُظ ك ِم َٓ َت ْٕ  .شك ا

 (42/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـْ َأَكٍس  ، قَم ًٍ ـْ صَموسمِ ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ، َأنَّ طَمدَّ

ِلَّ  ًَّ  َرضُماًل ؾَمَلَل اًمـٌَّ وقَمِي، وَمَؼوَل: َمَتك اًم ًَّ ـِ اًم وقَمُي؟ ىَموَل: قَم

«ٚ َّٓ َأِنِّ ُأطِمىُّ اشَوَمَٚذا َأْظَدْدَت َْلَ َء، إِ ، َوَرؾُمقًَمُف  هلل. ىَموَل: َٓ َرْ
َٝ »وَمَؼوَل:  ـْ َأْحَبْب َٝ َمَع َم ْٕ  . شَأ

ِلِّ  ، وَمَرطَمـَو سمَِؼْقِل اًمـٌَّ
ٍ
ء َٝ َمَع »: ىَموَل َأَكٌس: وَماَم وَمِرطْمـَو سمٌَِمْ ْٕ َأ

 َٝ ـْ َأْحَبْب ِلَّ »َأَكٌس: ىَموَل  شَم َوَأسَمو سَمْؽٍر، َوقُمَؿَر،  وَمَلَكو ُأطِمىُّ اًمـٌَّ

ؿْ  وُهْؿ، َوإِْن مَلْ َأقْمَؿْؾ سمِِؿْثِؾ َأقْماَمهِلِ ٌِّل إِيَّ  .شَوَأْرضُمق َأْن َأيُمقَن َمَعُفْؿ سمُِح
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 (42/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو  ـُ ىَمَزقَمَي، طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم ـْ َأِِّب طَمدَّ ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ـْ َأسمِقِف، قَم ـُ ؾَمْعٍد، قَم إسِْمَراِهقُؿ سْم

ْؿ »:  هلل، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اُهَرْيَرَة  ُُ َِ َٚن ؾِٔاَم َؿْب ـَ ْد  ََ َف

رُ  َّ ُف ُظ َّٕ تِل َأَحٌد، َؾِ٘ ُثقَن، َؾِْ٘ن َيُؽ يِف ُأمَّ ـَ إَُمِؿ ُُمَدَّ   .شِم

ـُ َأِِّب  وُء سْم ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َزاَد َزيَمِريَّ ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ـْ ؾَمْعٍد، قَم  َزاِئَدَة، قَم

ِلُّ  ائَِٔؾ ِرَجٌٚل، » اًمـٌَّ ـْ َبِْل إَِْسَ ْؿ ِم ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  َّ َٚن ؾِٔ ـَ ْد  ََ َف

ؿْ  ُٓ تِل ِمْْ ـْ ُأمَّ ـْ ِم ُُ ََٔٚء، َؾِْ٘ن َي بِ ْٕ قا َأ ُٕ ق ُُ ـْ َؽْرِ َأْن َي قَن ِم ُّ َِّ َُ رُ  ُي َّ ًُ ـُ  شَأَحٌد َؾ ىَموَل اسْم

ٌَّوٍس  ٍث »: قَم بِلٍّ َوَٓ ُُمَدَّ َٕ ـْ   .شِم

 (42/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ  هللطَمدَّ ـِ ؿِمَفوٍب، قَم ـِ اسْم صَمـَو قُمَؼْقٌؾ، قَم ، طَمدَّ ٌُ ْق صَمـَو اًمؾَّ ـُ ُيقؾُمَػ، طَمدَّ سْم

قِِّى، َوأَ  ًَ ـِ اعمُ ، ىَموَٓ: ؾَمِؿْعـَو َأسَمو ُهَرْيَرَة ؾَمِعقِد سْم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ، ِِّب ؾَمَؾَؿَي سْم
ََٖخَذ »:  هللَيُؼقُل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ، َؾ ُٛ ْئ ِف َظَدا افذِّ ِّ

َْْٔاَم َراٍع يِف َؽَْ َب

َٚل َففُ  ََ ، َؾ ُٛ ْئ ِْٔف افذِّ َٝ إَِف ٍَ َذَهٚ، َؾْٚفَت ََ ٚ َحتَّك اْشَتْْ َٓ َب َِ ٚ َصًٚة َؾَى َٓ ٚ َيْقَم افسَّ ِمْْ ـْ َْلَ ُبِع : َم

ي ٚ َراٍع َؽْرِ َْٔس َْلَ ٌَْحوَن اشَف ِلُّ هلل، وَمَؼوَل اًمـَّوُس: ؾُم  ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ
رُ » َّ ٍر َوُظ ُْ ُر، َوَمٚ َثؿَّ َأُبق َب َّ ٍر، َوُظ ُْ ـُ بِِف َوَأُبق َب  .شَؾِِّ٘نِّ ُأوِم

 (43/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَ  ِِن طَمدَّ ـِ ؿِمَفوٍب، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـِ اسْم ـْ قُمَؼْقٍؾ، قَم ، قَم ٌُ ْق صَمـَو اًمؾَّ ، طَمدَّ ـُ سُمَؽػْمٍ و حَيَْقك سْم

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ  ـِ طُمـَْقٍػ، قَم ـُ ؾَمْفِؾ سْم ًُ َأسُمق ُأَموَمَي سْم ، ىَموَل: ؾَمِؿْع

َّْ »، َيُؼقُل:  هللَرؾُمقَل ا ُٝ اف ٚئٌِؿ َرَأْي َٕ  ٚ َٕ َْْٔٚ َأ ، َب َٚس ُظِرُضقا َظَعَّ

ُر  َّ ُغ ُدوَن َذفَِؽ، َوُظِرَض َظَعَّ ُظ ُِ ٚ َمٚ َيْب َٓ ُغ افثَّْدَي، َوِمْْ ُِ ٚ َمٚ َيْب َٓ ْْ
ِّ ٌص، َؾ ُّ ْؿ ُؿ ِٓ ْٔ َِ َوَظ
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هُ  ٌٔص اْجَسَّ ِّ ِْٔف َؿ َِ ًْمَتُف َيو َرؾُمقَل اشَوَظ ـَ »ىَموَل:  هلل، ىَموًُمقا: وَماَم َأوَّ ي  .شافدِّ

 (.4/3849احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (43/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ َأِِّب  ـِ اسْم صَمـَو َأيُّقُب، قَم ـُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ ًُ سْم ْؾ صَمـَو اًمصَّ طَمدَّ

َقرِ  ًْ
ـِ اعمِ ـِ خَمَْرَمَي، ىَموَل: عمََّو ُمَؾْقَؽَي، قَم ُ  سْم ـَ قُمَؿُر ضَمَعَؾ َيْلمَل ٌَّوٍس ـُمِع ـُ قَم ، وَمَؼوَل ًَمُف اسْم

ًَ َرؾُمقَل ا ٌْ ـْ يَموَن َذاَك، ًَمَؼْد َصِح قُمُف: َيو َأِمػَم اعُمْمِمـلَِم، َوًَمِئ ُف جُيَزِّ  هللَويَمَلكَّ

  ًَ ٌْ ٌََتُف، صُمؿَّ وَموَرىْمَتُف َوُهَق قَمـَْؽ َراٍض، صُمؿَّ َصِح ًَ ُصْح ـْ ًَ وَمَلطْم

ٌََتُف، صمُ  ًَ ُصْح ـْ ًَ ٌََتُفْؿ َأسَمو سَمْؽٍر وَمَلطْم ًَ َصَح ٌْ ؿَّ وَموَرىْمَتُف َوُهَق قَمـَْؽ َراٍض، صُمؿَّ َصِح

ـْ وَموَرىْمَتُفْؿ ًَمُتَػوِرىَمـَُّفْؿ َوُهْؿ قَمـَْؽ َراُوقَن، ىَموَل:  ٌََتُفْؿ، َوًَمِئ ًَ ُصْح ـْ ًَ و َمو »وَمَلطْم َأمَّ

ٌَِي َرؾُمقِل ا ـْ ُصْح ـَ ا  هللَذيَمْرَت ِم ٌـّ ِم اَم َذاَك َم  هللَوِرَووُه، وَمنِكَّ

ـَ ا ٌـّ ِم اَم َذاَك َم ٌَِي َأِِّب سَمْؽٍر َوِرَووُه، وَمنِكَّ ـْ ُصْح و َمو َذيَمْرَت ِم ، َوَأمَّ َـّ سمِِف قَمكَمَّ  هللشَمَعومَم َم

ـْ َأضْمؾَِؽ َوَأضْمِؾ َأْصَحوسمَِؽ،  ـْ ضَمَزقِمل وَمُفَق ِم و َمو شَمَرى ِم ، َوَأمَّ َـّ سمِِف قَمكَمَّ ضَمؾَّ ِذيْمُرُه َم

ـْ قَمَذاِب ا ًَمْق َأنَّ زِم  هللَوا ًُ سمِِف ِم ًٌو ٓوَْمَتَدْي ٌَْؾ َأْن َأَراهُ  هللـماَِلَع إَْرِض َذَه   .ش، ىَم

ٌَّوٍس  ـِ قَم ـْ اسْم ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، قَم ـْ اسْم صَمـَو َأيُّقُب، قَم ـُ َزْيٍد، طَمدَّ ًُ »ىَموَل: مَحَّوُد سْم َدظَمْؾ

 .شقَمغَم قُمَؿَر ِِبََذا

 (43/ 7 )تعاىل هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ هِمَقوٍث،  صَمـِل قُمْثاَمُن سْم صَمـَو َأسُمق ُأؾَموَمَي، ىَموَل: طَمدَّ ـُ ُمقؾَمك، طَمدَّ صَمـَو ُيقؾُمُػ سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُمقؾَمك  ، قَم صَمـَو َأسُمق قُمْثاَمَن اًمـَّْفِديُّ ِلِّ طَمدَّ ًُ َمَع اًمـٌَّ ، ىَموَل: يُمـْ

  َـْ طِمقَطوِن اعمَِديـَِي وَمَجوَء ر ضُمٌؾ وَموؾْمَتْػَتَح، وَمَؼوَل اًمـٌَِّلُّ ذِم طَموِئٍط ِم

 :« ِٜ َّْ ُه بِٚجْلَ ْ شُمُف سماَِم  شاْؾَتْح َفُف َوَبؼِّ ْ ٌَنمَّ ًُ ًَمُف، وَمنَِذا َأسُمق سَمْؽٍر، وَم وَمَػَتْح
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ِلُّ  ِلُّ هلل، وَمَحِؿَد اىَموَل اًمـٌَّ ، صُمؿَّ ضَموَء َرضُمٌؾ وَموؾْمَتْػَتَح، وَمَؼوَل اًمـٌَّ

 :« ُه ْ ِٜ  اْؾَتْح َفُف َوَبؼِّ َّْ شُمُف شبِٚجْلَ ًُ ًَمُف وَمنَِذا ُهَق قُمَؿُر، وَمَلظْمؼَمْ ، وَمَػَتْح

ِلُّ  اْؾَتْح َفُف »، صُمؿَّ اؾْمَتْػَتَح َرضُمٌؾ، وَمَؼوَل زِم: هلل، وَمَحِؿَد اسماَِم ىَموَل اًمـٌَّ

َِْقى ُتِهُٔبفُ  ، َظَذ َب ِٜ
َّْ ُه بِٚجْلَ ْ شُمُف سماَِم ىمَ شَوَبؼِّ  هللوَل َرؾُمقُل ا، وَمنَِذا قُمْثاَمُن، وَمَلظْمؼَمْ

 َتَعونُ  هلل، صُمؿَّ ىَموَل: اهللوَمَحِؿَد ا ًْ  .اعمُ

 (43/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ِِن طَمْقَقُة، ىَموَل:  ـُ َوْهٍى، ىَموَل: َأظْمؼَمَ صَمـِل اسْم ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

صَمـِل َأسُمق قَمِؼقٍؾ ُزْهَرُة سمْ  ٌَْد اطَمدَّ ُه قَم ُف ؾَمِؿَع ضَمدَّ ٌٍَد، َأكَّ ـَ ِهَشوٍم، ىَموَل:  هللـُ َمْع يُمـَّو َمَع »سْم

ِلِّ  ـِ اخلَطَّوِب اًمـٌَّ  .ش، َوُهَق آظِمٌذ سمَِقِد قُمَؿَر سْم

 (19/ 7تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا َكو قَم ٌَْداُن، َأظْمؼَمَ صَمـَو قَم ـِ اًمهللطَمدَّ ـْ ُيقُكَس، قَم ـُ ، قَم ِِن اسْم ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ْهِريِّ زُّ

قِِّى، ؾَمِؿَع َأسَمو ُهَرْيَرَة  ًَ ِلَّ اعمُ ًُ اًمـٌَّ ، ، ىَموَل: ؾَمِؿْع
ًُ ِمـَْفو َمو ؿَموَء ا»َيُؼقُل:  ، صُمؿَّ هللسَمْقـَو َأَكو َكوِئٌؿ َرَأْيُتـِل قَمغَم ىَمؾِقٍى قَمَؾْقَفو َدًْمٌق، وَمـََزقْم

ـُ َأِِّب ىُمَحووَمَي  ، َوذِم َكْزقِمِف َوْعٌػ، َواَأظَمَذَهو اسْم َيْغِػُر ًَمُف  هللوَمـََزَع ِِبَو َذُكقسًمو َأْو َذُكقسَملْمِ

ـَ اًمـَّوِس َيـِْزُع  و ِم ٌَْؼِريًّ ـُ اخلَطَّوِب وَمَؾْؿ َأَر قَم ًْ هَمْرسًمو، وَمَلظَمَذَهو اسْم َوْعَػُف، صُمؿَّ اؾْمَتَحوًَم

ـٍ  َب اًمـَّوُس سمَِعَط  .شَكْزَع قُمَؿَر، طَمتَّك َضَ

 (.4/3860مًؾؿ )أظمرضمف 

 (333/ 8تعاىل ) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ٌَْقِد ا ـْ قُم ـْ َأِِّب ُأؾَموَمَي، قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، قَم ٌَْقُد سْم صَمـِل قُم ـِ قُمَؿَر هللطَمدَّ ـِ اسْم ـْ َكوومٍِع، قَم ، قَم

ٌُْد ا َ قَم ٌُْد ا هلل، ىَموَل: عمََّو شُمُقذمِّ ، ضَموَء اسْمـُُف قَم ـُ ُأَِّبٍّ ٌِْد اسمْ  هللسْم  هللإمَِم َرؾُمقِل ا هللـُ قَم
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 ـُ ومِقِف َأسَموُه، وَمَلقْمَطوُه، صُمؿَّ ؾَمَلًَمُف َأْن َلًَمُف َأْن ُيْعِطَقُف ىَمِؿقَصُف ُيَؽػِّ ًَ ، وَم

َ قَمَؾْقِف، وَمَؼوَم َرؾُمقُل ا َ قَمَؾْقِف، وَمَؼوَم قُمَؿُر وَمَلظَمَذ   هللُيَصكمِّ ًمُِقَصكمِّ

شُمَصكمِّ قَمَؾْقِف، َوىَمْد َّنَوَك  هللَيو َرؾُمقَل ا، وَمَؼوَل:  هللسمَِثْقِب َرؾُمقِل ا

َ قَمَؾْقِف؟ وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا ِِّن ا»:  هللَرسمَُّؽ َأْن شُمَصكمِّ َ اَم َخرَّ َّٕ َٚل  هللإِ ََ : َؾ

، [80]اًمتقسمي:   ِّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱّٰ

ًِغَ وَ  ْب َِٖزيُدُه َظَذ افسَّ ُف ُمـَوومٌِؼ، ىَموَل: وَمَص  شَش  هللغمَّ قَمَؾْقِف َرؾُمقُل اىَموَل: إِكَّ

مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱّٰ: هلل، وَمَلْكَزَل ا 
 .[84]اًمتقسمي:   ِّ جحمح

 (.4/3864أظمرضمف مًؾؿ )

 (413/ ص 12تعاىل )ج  هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

صَمـَو قمُ  ، طَمدَّ ـُ ىُمَداَمَي اًمثََّؼِػلُّ صَمـَو َزاِئَدُة سْم ـُ ُيقُكَس، طَمدَّ صَمـَو َأمْحَُد سْم ـُ ىَمْقٍس طَمدَّ َؿُر سْم

ـِ وَمَؽوَن َيْذيُمُر َأؿْمَقوَء ىَموهَلَو  َة، ىَموَل: يَموَن طُمَذْيَػُي سمِوعمََْداِئ ـِ َأِِّب ىُمرَّ ـْ قَمْؿِرو سْم ، قَم اعمَْوِسُ

ـْ   هللَرؾُمقُل ا َّ ـْ َأْصَحوسمِِف ذِم اًْمَغَضِى، وَمَقـَْطؾُِؼ َكوٌس مِم َُكوٍس ِم ِٕ

ـْ طُمَذْيَػَي وَمقَ  ْلشُمقَن ؾَمْؾاَمَن وَمَقْذيُمُروَن ًَمُف ىَمْقَل طُمَذْيَػَي، وَمَقُؼقُل ؾَمْؾاَمُن: ؾَمِؿَع َذًمَِؽ ِم

ْؾاَمَن وَماَم  ًَ
ضِمُعقَن إِمَم طُمَذْيَػَي وَمَقُؼقًُمقَن ًَمُف ىَمْد َذيَمْرَكو ىَمْقًَمَؽ ًمِ  طُمَذْيَػُي َأقْمَؾُؿ سماَِم َيُؼقُل، وَمػَمْ

سَمَؽ، وَمَلشَمك طُمَذْيَػُي ؾَمْؾاَم  َٓ يَمذَّ ىَمَؽ َو ٌَْؼَؾٍي وَمَؼوَل: َيو ؾَمْؾاَمُن، َمو َيْؿـَُعَؽ َصدَّ َن َوُهَق ذِم َم

ـْ َرؾُمقِل ا ًُ ِم ىَمـِل سماَِم ؾَمِؿْع ؟ وَمَؼوَل ؾَمْؾاَمُن: إِنَّ  هللَأْن شُمَصدِّ

ـْ َأْصَحوسمِِف،   هللَرؾُمقَل ا يَموَن َيْغَضُى وَمَقُؼقُل ذِم اًْمَغَضِى ًمِـَوٍس ِم

َوو  ًٓ طُمىَّ َوَيْرَى وَمَقُؼقُل ذِم اًمرِّ َث ِرضَمو ـْ َأْصَحوسمِِف، َأَمو شَمـَْتِفل طَمتَّك شُمَقرِّ ًمِـَوٍس ِم

ًَ َأنَّ َرؾُمقَل  ًٓ سُمْغَض ِرضَموٍل، َوطَمتَّك شُمقىِمَع اظْمتاَِلوًمو َووُمْرىَمًي؟ َوًَمَؼْد قَمؾِْؿ ِرضَموٍل َوِرضَمو

، »ظَمَطَى وَمَؼوَل:   هللا ًٜ تِل َشَبْبُتُف َشبَّ ـْ ُأمَّ اَم َرُجٍؾ ِم ًٜ َأيُّ َْ ًْ ُْْتُف َف ًَ َأْو َف
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َٚدَِغ،  ًَ ِْ ًٜ فِ َثِْل َرُْحَ ًَ اَم َب َّٕ َوُبقَن، َوإِ ٌْ اَم َي ـَ  ُٛ ـْ َوَفِد آَدَم َأْؽَو ٚ ِم َٕ اَم َأ َّٕ يِف َؽَوبِل، َؾِ٘

 ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ َصََلًة َيْقَم اْف ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٓ ِْ ًَ   .شَؾْٚج

َـّ إِمَم قُمَؿرَ  هللَوا ٌَ يَْمُت َٕ  .ًَمَتـَْتِفلَمَّ َأْو 

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (.93)ص  شإدب اعمػرد»احلديٌ أظمرضمف اًمٌخوري ذم 

 (.419، 417/ص 4وأمحد )ج 

 (169/ ص 10تعاىل )ج  هللقال الرتمرٖ زمحُ ا : 

ٌِْد  ـُ قَم صَمـَو ظَموِرضَمُي سْم صَمـَو َأسُمق قَموِمٍر اًمَعَؼِديُّ ىَموَل: طَمدَّ وٍر ىَموَل: طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ قُمَؿَر، َأنَّ َرؾُمقَل اهللا ـْ اسْم ـْ َكوومٍِع، قَم َؾ  هللإِنَّ ا»ىَموَل:   هلل، قَم ًَ َج

بِفِ  ِْ َر َوَؿ َّ ـُ قُمَؿَر: َمو َكَزَل سمِوًمـَّوِس َأْمٌر ىَمطُّ وَمَؼوًُمقا ومِقِف شاَْلؼَّ َظَذ فَِسِٚن ُظ . وىَموَل اسْم

ـُ اخلَطَّوِب ومِقِف  َّٓ َكَزَل ومِقِف اًمُؼْرآُن قَمغَم  -ظَموِرضَمُي  ؿَمؽَّ  -َوىَموَل ومِقِف قُمَؿُر َأْو ىَموَل اسْم إِ

  .َكْحِق َمو ىَموَل قُمَؿرُ 

ـْ َهَذا اًْمَقضْمفِ  ـٌ َصِحقٌح هَمِريٌى ِم ًَ ٌٌ طَم  .َهَذا طَمِدي

 ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ: هذا طمديٌ طمًـ.

 (353/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

صَمـِ  ٌَوِب، طَمدَّ ـُ احْلُ صَمـَو َزْيُد سْم ٌُْد اطَمدَّ صَمـِل قَم ، طَمدَّ لْمٌ ًَ ـْ َأسمِقِف، َأنَّ  هللل طُم ـُ سُمَرْيَدَة، قَم سْم

ًْ َرؾُمقَل ا ـْ سَمْعِض َمَغوِزيِف   هللَأَمًي ؾَمْقَداَء َأشَم َوىَمْد َرضَمَع ِم

َك ا ًُ َكَذْرُت إِْن َردَّ : إِِنِّ يُمـْ ًْ . ىَموَل:  هللوَمَؼوًَم فِّ َب قِمـَْدَك سمِوًمدُّ  إِنْ »َصوحِلًو َأْن َأْضِ

 ِٝ
ْْ ـُ ِع، َوإِْن  ًَ ِٝ َؾْٚؾ ِْ ًَ ِٝ َؾ

ْْ ِع  ـُ ًَ ٍْ ِع َؾََل َت ًَ ٍْ ْ َت ًْ وَمَدظَمَؾ َأسُمق سَمْؽٍر َوِهَل شََل سَم . وَمَيَ
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َفو ظَمْؾَػَفو َوِهَل  ًْ ُدومَّ ُب، صُمؿَّ َدظَمَؾ قُمَؿُر ىَموَل: وَمَجَعَؾ ُه َوِهَل شَمْيِ ُب، َوَدظَمَؾ هَمػْمُ شَمْيِ

ٚ »:  هللُمَؼـََّعٌي. وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َٕ ُر، َأ َّ َرُق ِمَْْؽ َيٚ ُظ ٍْ َٔ َْٔىَٚن َف إِنَّ افنَّ

 َٝ ِْ امَّ َأْن َدَخ َِ ِء، َؾ َٓ ُٗ ْٝ  َجٚفٌِس، َوَدَخَؾ َه َِ ًَ ْٝ َمٚ َؾ َِ ًَ  .شَؾ

 (177/ ص 10)ج  هللّقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

طمدصمـو احلًلم سمـ طمريٌ، أظمؼمكو قمكم سمـ احلًلم سمـ واىمد، طمدصمـل أِّب... 

 ه.ومذيمر

 هذا طمديٌ صحقح.

: صمـو أسمق متقؾي حيقك هلل(، ومؼول رمحف ا146/ص 4وأظمرضمف اإلموم أمحد أيضو )ج 

 سمـ واوح، أكو طمًلم سمـ واىمد، سمف.

 ص 2)ج  «الطي٘»يف  هللّقال اإلماو أبْ بكس أمحد بً عنسّ بً أبٕ عاصه زمحُ ا /

581) : 

ٌَوِب، ـُ احْلُ صَمـَو َأسُمق سَمْؽٍر، صمـو َزْيُد سْم ـْ  طَمدَّ ـِ سُمَرْيَدَة، قَم ـِ اسْم ـِ َواىِمٍد، قَم لْمِ سْم ًَ ـْ طُم قَم

َرُق ِمَْْؽ َيٚ »ىَموَل:   هللَأسمِقِف، َأنَّ َرؾُمقَل ا ٍْ َْٔىَٚن َي ُٛ افنَّ َْحَس َٕ إِِّنِّ 

رُ  َّ  .شُظ

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (290/ ص 6)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

صمَ  صَمـَو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، ىَموَل: طَمدَّ : طَمدَّ ًْ ـْ ُأمِّ ؾَمَؾَؿَي، ىَموًَم ـْ ؿَمِؼقٍؼ، قَم قَْمَؿُش، قَم ْٕ ـَو ا

ًُ َأْن ُُّيْؾَِؽـِل يَمْثَرُة  ْف، ىَمْد ظِمْػ ـُ قَمْقٍف ىَموَل: وَمَؼوَل َيو ُأمَّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ َدظَمَؾ قَمَؾْقَفو قَم

، وَمَلْكِػْؼ، وَمنِِنِّ  : َيو سُمـَلَّ ًْ ، ىَموًَم ًٓ ًُ َرؾُمقَل اَموزِم، َأَكو َأيْمَثُر ىُمَرْيٍش َمو  هلل ؾَمِؿْع



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     194

 

  :يَ »َيُؼقُل َٓ ـْ  ـْ َأْصَحِِٚب َم َد َأْن ُأَؾِٚرَؿفُ إِنَّ ِم ًْ  وَمَخَرَج  شَراِِّن َب

ُه، وَمَجوَء قُمَؿُر وَمَدظَمَؾ قَمَؾْقَفو، وَمَؼوَل هَلَو: سمِووَمَؾِؼَل قُمَؿَر  ، ِمـُْفْؿ أَ  هللوَمَلظْمؼَمَ َٓ  : ًْ َكو؟ وَمَؼوًَم

ـْ أ كِمَ سمْ َوًَم
(1)

 .ْعَدكَ َأطَمًدا سمَ  

 هذا طمديٌ صحقح.

(، ومؼول: صمـو قمٌد اًمرزاق، ىمول 107/ص 6)ج  هللوأظمرضمف اإلموم أمحد رمحف ا

 أكو ؾمػقون، قمـ إقمؿش، سمف.

 (317/ ص 6)ج  هللّقال زمحُ ا : 

 صمـو حمؿد سمـ قمٌقد، ىمول: صمـو إقمؿش، سمف.

: طمدصمـو أسمق ظمقثؿي، هلل(، ومؼول رمحف ا416/ص 31وأظمرضمف أسمق يعغم )ج 

 و حمؿد سمـ ظموزم، قمـ إقمؿش، سمف.طمدصمـ

(، وىمول قمؼٌف: رواه 371/ص 1)ج  شيمشػ إؾمتور»وأظمرضمف اًمٌزار يمام ذم 

إقمؿش وهمػمه قمـ أِّب وائؾ، وأسمق وائؾ روى قمـفو صمالصمي أطموديٌ، وأدظمؾ سمعض 

 اًمـوس سمقـف وسمقـفو منوىًمو.

 (449/ ص 7)ج  هللقال اإلماو أبْ ٓعلٙ زمحُ ا : 

صَمـَو إسِْمَرا ـِ طَمدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ـْ حَيَْقك سْم ـِ قَمْؿٍرو، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ صَمـَو مَحَّوٌد، قَم ِهقُؿ، طَمدَّ

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ : َأشَمْق ًْ سمَِخِزيَرةٍ  طَموـمٍِى، َأنَّ قَموِئَشَي ىَموًَم
(2)

ٌَْخُتَفو   ىَمْد ـَم

                                                        
 .شاًمـفويي»أسمكم سمؿعـك: أظمؼم، يمام ذم  (3) 

اخلزيرة: حلؿ يؼطع صغوًرا، أو يصّى قمؾقف موء يمثػم ومنذا كضٍ ذر قمؾقف اًمدىمقؼ، ومنن مل يؽـ  (1) 

 .شاًمـفويي»ومقفو حلؿ ومفل قمصقدة، وىمقؾ: هل طمًوء مـ دىمقؼ ودؾمؿ، اهـ خمتًٍما مـ 
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ْقَدةَ  ًَ
ًُ ًمِ ِلُّ  - ًَمُف، وَمُؼْؾ : : يُمكِم - سَمْقـِل َوسَمْقـََفو َواًمـٌَّ ًُ ، وَمُؼْؾ ًْ ، وَمَلسَم

ًُ َوضْمَفَفو،  ًُ َيِدي ذِم اخْلَِزيَرِة، وَمَطَؾْق ، وَمَقَوْع ًْ َـّ َوضْمَفِؽ، وَمَلسَم َخ ًَُمطِّ َٕ َـّ َأْو 
ًَمَتْليُمؾِ

ِلُّ  ٚ»، وَمَقَوَع سمَِقِدِه هَلَو، َوىَموَل هَلَو: وَمَضِحَؽ اًمـٌَّ َٓ َٓ  ،شاْفَىِخل َوْج

ِلُّ  ٌَْد ا هَلَو، وَمَؿرَّ  وَمَضِحَؽ اًمـٌَّ ٌَْد اهللقُمَؿُر، وَمَؼوَل: َيو قَم ، هلل، َيو قَم

ُف ؾَمَقْدظُمُؾ، وَمَؼوَل:  َـّ َأكَّ اَم »وَمَظ ُُ ًُ َأَهوُب  ،شُؿقَمٚ َؾْٚؽِسََل ُوُجقَه ًْ قَموِئَشُي: وَماَم ِزًْم وَمَؼوًَم

ٌَِي َرؾُمقِل ا  . هللقُمَؿَر هِلَْق

 سمـ ؾمؾؿي.هذا طمديٌ طمًـ. وإسمراهقؿ: هق اسمـ احلجوج اًمًومل. ومحود: هق ا

 كصف األضتاز»( يف 391/ ص 1)ج  هللقال البصاز زمحُ ا» : 

ـْ َأِِّب  ؾٍِؿ، صمـو إقَْمَؿُش، قَم ًْ ـُ ُم ٌُْد اًْمَعِزيِز سْم ـُ هِمَقوٍث، صمـو قَم ٌُْد اًْمَقاطِمِد سْم صَمـَو قَم طَمدَّ

ـَوَزٍة، وَمَخَرَج ومِقَفو َأْو ُيرِ  ـْ طُمَذْيَػَي، ىَموَل: ُدقِمَل قُمَؿُر جِلِ ًُ َواِئٍؾ، قَم ْؼ سمِِف،  يُدَهو، وَمَتَعؾَّ

: اضْمؾِْس َيو أَ  ًُ ـْ مِمػَم اعمُْْمِمـلَِم! وَموْكَف وَمُؼْؾ
(1)

َأَكو ِمـُْفْؿ؟  هللُأوًمِئَؽ، وَمَؼوَل: َكَشْدشُمُؽ سمِو 

 وَمَؼوَل: ٓ، َوٓ ُأسْمِرُئ َأطَمًدا سَمْعَدَك.

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (354/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

صَمـَو زَ  ٌُْد اطَمدَّ ِِن قَم ـُ َواىِمٍد، َأظْمؼَمَ لْمُ سْم ًَ صَمـِل طُم ٌَوِب، طَمدَّ ـُ احْلُ ـُ سُمَرْيَدَة ىَموَل:  هللْيُد سْم سْم

ٌََح َرؾُمقُل ا ًُ َأِِّب سُمَرْيَدَة َيُؼقُل: َأْص ًٓ  هللؾَمِؿْع وَمَؼوَل:  : وَمَدقَمو سماَِل

ُٝ اجلَْ » ِْ ؟ َمٚ َدَخ ِٜ
َّْ َتِْل إَِػ اجْلَ َْ ُٝ َخْنَخَنَتَؽ َأَمِٚمل، َيٚ بََِلُل بَِؿ َشَب ًْ

ِّ َّٓ َش َٜ َؿطُّ إِ َّْ

ٍع  ٍِ ٍٛ ُمْرَت ـْ َذَه ُٝ َظَذ َؿْكٍ ِم ْٔ َت
َٖ ُٝ َخْنَخَنَتَؽ، َؾ ًْ

ِّ َٜ َؾَس َّْ َٜ اجْلَ ُٝ اْفَبِٚرَح ِْ إِِّنِّ َدَخ

                                                        
مـ اعمـوومؼلم اًمذيـ  اعمقًاعمعـك: أّن هذا ، واًمصقاب مو أصمٌتـوه، وشوموكف قمـ أوًمئؽ»ذم إصؾ:  (3) 

 ، واعمـوومؼ ٓ شمصح قمؾقف، ّٕكو ىمد ّنقـو قمـ ذًمؽ.أظمؼمِن ِبؿ رؾمقل اهلل 
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ٚ ظَ  َٕ : َأ ُٝ ِْ َرِب. ُؿ ًَ ـَ اْف ؟ َؿُٚفقا: فَِرُجٍؾ ِم ْكُ ََ ـْ َهَذا اْف : دَِ ُٝ ِْ َُ ٍف َؾ ـْ َهَذا ُمْؼِ ، دَِ َرِِبي

ـْ َهَذا  ٌد، دَِ َّّ ٚ ُُمَ َٕ َٖ : َؾ ُٝ ِْ ٍد. ُؿ َّّ ِٜ ُُمَ
ـْ ُأمَّ َغ ِم ِّ ـَ ادُْْسِِ ؟ َؿُٚفقا: فَِرُجٍؾ ِم ََْكُ اْف

؟ َؿٚ ََْكُ ىَِّٚب اْف ـِ اْْلَ َر ْب َّ ًُ
َٓ »:  هلل. وَمَؼوَل َرؾُمقُل اشُفقا: فِ َفْق

ُتَؽ  ْكَ َؽْرَ ََ ُٝ اْف ِْ ُر َفَدَخ َّ هََموَر قَمَؾْقَؽ. ىَموَل: هلل. وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اشَيٚ ُظ ِٕ  ًُ ، َمو يُمـْ

ِٜ؟»َوىَموَل ًمٌِاَِلٍل: 
َّْ َتِْل إَِػ اجْلَ َْ ًُ  شبَِؿ َشَب ْق ْلُت َوَصؾَّ َّٓ شَمَقوَّ ًُ إِ ىَموَل: َمو َأطْمَدصْم

. وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َذا»:  هللَريْمَعَتلْمِ  .شَِبَ

ومؼول: طمدصمـو احلًلم سمـ طمريٌ أسمق  (،374/ص 30وأظمرضمف اًمؽممذي )ج 

قمامر اعمروزي، أظمؼمكو قمكم سمـ احلًلم سمـ واىمد، ىمول: طمدصمـل أِّب ومذيمره، صمؿ ىمول: 

 هذا طمديٌ طمًـ صحقح همريى.

 ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ: هق طمديٌ صحقح.

: زيد سمـ هلل(، ىمصي قمؿر ومؼول رمحف ا18/ص 31وأظمرج اسمـ أِّب ؿمقٌي )ج 

 طمٌوب، سمف.

 اٌ فضاٜل عجناٌ بً عّف: 

 ص 2)ج  «الطي٘»يف  هللقال اإلماو أبْ بكس أمحد بً عنسّ بً أبٕ عاصه زمحُ ا /

590) : 

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم ـْ ؾَمِعقٍد اجْلَُرْيِريِّ ـُ ؾَمَؾَؿَي، قَم ـُ ظَموًمٍِد، صمـو مَحَّوُد سْم ـِ  هللصمـو ُهْدسَمُي سْم سْم

ٌِْد ا ـْ قَم ـِ طَمَقاًَمَي، ىَموَل ىَموَل َرؾُمقُل  هللؿَمِؼقٍؼ، قَم َذاَت َيْقٍم:   هللا سْم

« ِٜ َّْ ـْ َأْهِؾ اجْلَ َتِجٍر ُيَبٚيُِع افََّْٚس ِم ًْ قَن َظَذ َرُجٍؾ ُم ُّ ِج ـِ  .شَُتْ وَمَفَجْؿـَو قَمغَم قُمْثاَمَن سْم

ٌَوِيُع اًمـَّوَس. وَن َوُهَق ُي  قَمػَّ

هذا طمديٌ صحقح، واجلريري: هق ؾمعقد سمـ إيوس، خمتؾط، وًمؽـ مّحود سمـ 
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ات»تالط يمام ذم ؾمؾؿي روى قمـف ىمٌؾ آظم  .شاًمؽقايمى اًمـػمِّ

 (109/ ص 4)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم صَمـَو اجْلَُرْيِريُّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـِ  هللطَمدَّ ـِ ؿَمِؼقٍؼ، قَم سْم

ـِ طَمَقاًَميَ  اسْم
(1)

ًُ َرؾُمقَل ا  فمِؾِّ َدْوَمٍي َوُهَق ضَموًمٌِس ذِم   هلل، ىَموَل: َأشَمْق

َٓ »َوقِمـَْدُه يَموشمٌِى ًَمُف ُيْؿكِم قَمَؾْقِف، وَمَؼوَل:  ؟َأ َٜ ـَ َحَقاَف ُتُبَؽ َيٚ اْب ـْ َٓ َأْدِري، َمو  شَأ  : ًُ ىُمْؾ

ُومَم:  -زِم َوَرؾُمقًُمُف، وَمَلقْمَرَض قَمـِّل  هللظَموَر ا ْٕ ًة ذِم ا ُتُبَؽ َيٚ »َوىَموَل إؾِْماَمقِمقُؾ، َمرَّ ُْ َٕ

ـَ َحَقا ؟فَ اْب َٓ َأْدِري شَٜ  : ًُ ، وَمَليَمىَّ  قَمغَم -؟ وَمَلقْمَرَض قَمـِّل هلل، ومِقَؿ َيو َرؾُمقَل اىُمْؾ

؟أَ »يَموشمٌِِِف ُيْؿكِم قَمَؾْقِف، صُمؿَّ ىَموَل:  َٜ ـَ َحَقاَف ُتُبَؽ َيٚ اْب ُْ َٓ َأْدِري، َمو ظَموَر ا شَٕ  : ًُ زِم  هللىُمْؾ

شمٌِِِف ُيْؿكِم قَمَؾْقِف، ىَموَل: وَمـََظْرُت وَمنَِذا ذِم اًْمؽَِتوِب َوَرؾُمقًُمُف. وَمَلقْمَرَض قَمـِّل، وَمَليَمىَّ قَمغَم يَمو

: ًُ ، صُمؿَّ ىَموَل:  قُمَؿُر، وَمُؼْؾ َّٓ ذِم ظَمػْمٍ َٓ ُيْؽَتُى إِ ؟أَ »إِنَّ قُمَؿَر  َٜ ـَ َحَقاَف ُتُبَؽ َيٚ اْب ُْ ، شَٕ

: َكَعْؿ، وَمَؼوَل:  ًُ ٍٜ ََّتْ »ىُمْؾ ُؾ يِف ؾِْتَْ ًَ ٍْ َْٔػ َت ـَ  َٜ ـَ َحَقاَف َرْ َيٚ اْب ْٕ َٚ ُرُج يِف َأْضَراِف ا َْٖنَّ ـَ ِض 

ٍر؟ ََ َِِٔٚص َب َٓ َأْدِري، َمو ظَموَر اشَص  : ًُ ُؾ يِف »زِم َوَرؾُمقًُمُف، ىَموَل:  هلل، ىُمْؾ ًَ ٍْ َْٔػ َت ـَ َو

ُوَػ  ْٕ َٖنَّ ا ـَ َدَهٚ  ًْ ُرُج َب ؟ُأْخَرى ََّتْ ٍٛ َٕ ُٜ َأْر َٚج ٍَ تِ ْٕ ٚ ا َٓ َٓ َأْدِري، َمو ظَموَر ا ش ؾِٔ  : ًُ زِم  هللىُمْؾ

قا َهَذا»َوَرؾُمقًُمُف، ىَموَل:  ًُ بِ ، شاتَّ ًُ َعْق ًَ ًُ وَم ، ىَموَل: َوَرضُمٌؾ ُمَؼّػل طِمقـَِئٍذ، ىَموَل: وَموْكَطَؾْؼ

ًُ سمَِقضْمِفِف إمَِم َرؾُمقِل ا ٌَْؾ ٌَْقِف، وَمَلىْم
:  هللَوَأظَمْذُت سمَِؿـْؽِ ًُ ، وَمُؼْؾ

ًَؿْ »َهَذا؟ ىَموَل:  ـُ قمَ شَٕ وَن َرِِضَ ا، ىَموَل: َوإَِذا ُهَق قُمْثاَمُن سْم  .شَمَعومَم قَمـْفُ  هللػَّ

هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول اًمصحقح، واجلريري وهق: ؾمعقد سمـ إيوس 

وإن يمون خمتؾًطو ومنن إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اعمشفقر: سموسمـ قمؾقي، ممـ روى قمـف ىمٌؾ 

 .شاًمؽقايمى اًمـػمات»آظمتالط، يمام ذم 

                                                        
 اسمـ طمقاًمي هق: قمٌد اهلل. (3) 
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(، ومؼول: 404 /ص3)ج  شزوائد ومضوئؾ اًمصحوسمي»وىمد رواه اًمؼطقعل ذم 

طمدصمـو إسمراهقؿ ىمول: طمدصمـو طمجوج سمـ مـفول، ىمول: طمدصمـو محود سمـ ؾمؾؿي قمـ ؾمعقد 

 سمـ طمقاًمي، ومذيمره. هللسمـ ؿمؼقؼ قمـ قمٌد ا هللاجلريري قمـ قمٌد ا

)ج  ششموريخ سمغداد»أسمق مًؾؿ اًمؽجل شمرمجتف ذم  هللوإسمراهقؿ: هق اسمـ قمٌد ا

 وقمٌد اًمغـل سمـ ؾمعقد. (، وصمؼي مقؾمك سمـ هورون احلامل واًمدارىمطـل310/ص 6

اًمؽقايمى »ومحود سمـ ؾمؾؿي ممـ روى قمـ اجلريري ىمٌؾ آظمتالط، يمام ذم 

 .شاًمـػمات

 (236/ ص 4)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـِ  ٌَػْمِ سْم ـْ ضُم ـِ قَموِمٍر، قَم ـْ ؾُمَؾْقِؿ سْم صَمـَو ُمَعوِوَيُي، قَم ، طَمدَّ ـُ َمْفِديٍّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم طَمدَّ

ٌَْفِزيُّ كُ  َة اًْم ـُ ُمرَّ ـَ َمَع ُمَعوِوَيَي سَمْعَد ىَمْتِؾ قُمْثاَمَن، وَمَؼوَم يَمْعُى سْم ؽِِري ًْ ، ىَموَل: يُمـَّو ُمَع َػػْمٍ

ـْ َرؾُمقِل ا ٌء ؾَمِؿْعُتُف ِم َٓ َرْ ًُ َهَذا اعمََْؼوَم،   هللوَمَؼوَل: ًَمْق َمو ىُمْؿ

وَمَؾامَّ ؾَمِؿعَ 
(1)

ـُ ، َأضْمَؾَس  هللسمِِذيْمِر َرؾُمقِل ا  اًمـَّوَس، وَمَؼوَل: سَمْقـاََم َكْح

ونَ ، إِْذ مَ  هللقِمـَْد َرؾُمقِل ا ـُ قَمػَّ اًل ىَموَل:، وَمَؼوَل  رَّ قُمْثاَمُن سْم ُمَرضمِّ

، »:  هللَرؾُمقُل ا ـْ َبْغِ ِرْجَعْ ِٝ َؿَدَمْل، َأْو ِم
ـْ ََتْ ٌٜ ِم َـّ ؾِْتَْ َفَتْخُرَج

ُف َظَذ اْلُْ َهَذا، َيْقَمئٍِذ وَ  ًَ َب ـِ اتَّ ،  شَدىَم ـْ قِمـِْد اعْمِـؼَْمِ َْزِديُّ ِم ْٕ ـُ طَمَقاًَمَي ا ىَموَل: وَمَؼوَم اسْم

إِِنِّ حَلَوِضٌ َذًمَِؽ اعمَْْجؾَِس، َوًَمْق  هللوَمَؼوَل: إِكََّؽ ًَمَصوطِمُى َهَذا؟ ىَموَل: َكَعْؿ، ىَموَل: َوا

ـْ شَمَؽؾََّؿ  َل َم ًُ َأوَّ ىًمو يُمـْ ًُ َأنَّ زِم ذِم اجْلَْقِش ُمَصدِّ  .سمِفِ قَمؾِْؿ

ـْ  صَمـَو َأيُّقُب، قَم ـُ ظَموًمٍِد، طَمدَّ َكو ُوَهْقُى سْم ، َأظْمؼَمَ ؾَموِِنَّ ـُ سَمْؽٍر َيْعـِل اًمؼُمْ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

                                                        
(: ومؾام ؾمؿعف معوويي يذيمر رؾمقل اهلل 1/66ٓسمـ أِّب قموصؿ رمحف اهلل ) شأطمود واعمثوِن»ذم  (3) 

ا.، أمر اًمـوس وملضمؾًقا وأصؿتق 
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ُؿقا  ٌَوُء سمِنِيؾَِقوَء ذِم إَِموَرِة ُمَعوِوَيَي، وَمَتَؽؾَّ ًْ ظُمَط ، ىَموَل: ىَموَم ٌِ ؿَْمَع ْٕ ـْ َأِِّب ا َأِِّب ىِماَلسَمَي، قَم

ـْ َرؾُمقِل ا َويَموَن آظِمرَ  ٌٌ ؾَمِؿْعُتُف ِم َٓ طَمِدي ـُ يَمْعٍى، وَمَؼوَل: ًَمْق ُة سْم َؿ ُمرَّ ـْ شَمَؽؾَّ  هللَم

َرؾُمقَل ا ًُ ًُ ؾَمِؿْع : َيْذيُمُر ومِْتـًَي  هلل، َمو ىُمْؿ

َِبَو، وَمَؿرَّ َرضُمٌؾ ُمتَؼـٌَّع، وَمَؼوَل:  َدىَهَذا َيْقَمئٍِذ َوَأْصَح »وَمَؼرَّ ؼِّ َواْْلُ : شُٚبُف َظَذ اْْلَ ًُ ، وَمُؼْؾ

ًُ سمَِقضْمِفِف إًَِمْقِف، ومَ هللَهَذا َيو َرؾُمقَل ا ْؾ ٌَ  .قُمْثاَمنُ  ، وَمنَِذا ُهقَ شَهَذا»َؼوَل: ؟، َوَأىْم

 (86/ ص 6)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

صَمـِل َرسمِ  ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو اًْمَقًمِقُد سْم صَمـَو َأسُمق اعمُِْغػَمِة، ىَموَل: طَمدَّ ـُ َيِزيَد، طَمدَّ قَعُي سْم

ٌِْد ا ـْ قَم : َأْرؾَمَؾ َرؾُمقُل ا هللقَم ًْ ـْ قَموِئَشَي، ىَموًَم ـِ سَمِشػٍم، قَم ـْ اًمـُّْعاَمِن سْم ـِ قَموِمٍر، قَم  هللسْم

 ٌََؾ قَمَؾْقِف َرؾُمقُل ا وَن، وَمَلىْم ـِ قَمػَّ  هللإِمَم قُمْثاَمَن سْم

هلل، وَمَؾامَّ َرَأْيـَو َرؾُمقَل ا  إِطْمَداَكو ًْ ٌََؾ قَمغَم ، َأىْم

ـْ آظِمِر يَماَلٍم يمَ  ظُْمَرى، وَمَؽوَن ِم ْٕ ٌَفُ ا َب َمـِْؽ َؿُف، َأْن َضَ  هللَيٚ ُظْثاَمُن، إِنَّ ا»، َوىَموَل: ؾَّ

  ُف َحتَّك ًْ َِ ِف، َؾََل ََّتْ ًِ ِْ قَن َظَذ َخ َُ ًٔهٚ، َؾِْ٘ن َأَراَدَك ادَُْْٚؾِ ِّ بَِسَؽ َؿ ِْ َظَسك َأْن ُي

ِِّٚن، َيٚ ُظْثاَمُن، إِنَّ  ََ ِْ ًِِف،  هللاَت ِْ َُقَن َظَذ َخ ًٔهٚ، َؾِْ٘ن َأَراَدَك ادَُْْٚؾِ ِّ بَِسَؽ َؿ ِْ َظَسك َأْن ُي

 َِ ِِّٚن َؾََل ََّتْ ََ ِْ ُف َحتَّك َت :  شًْ ًْ ـَ يَموَن َهَذا قَمـِْؽ؟ ىَموًَم ًُ هَلَو: َيو ُأمَّ اعْمُْمِمـلَِم، وَمَلْي صَماَلصًمو، وَمُؼْؾ

قُتُف، َوا ًِ  وَماَم َذيَمْرشُمُف.  هللَك

شُمُف طَمتَّك يَمَتَى إمَِم ُأمِّ ىَموَل:  ِذي َأظْمؼَمْ ـَ َأِِّب ؾُمْػَقوَن، وَمَؾْؿ َيْرَض سمِوًمَّ شُمُف ُمَعوِوَيَي سْم وَمَلظْمؼَمْ

ًْ إًَِمْقِف سمِِف يِمَتوسًمو ٌَ  .اعمُْْمِمـلَِم َأْن ايْمُتٌِل إزَِمَّ سمِِف، وَمَؽَت

 هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط مًؾؿ.

 (199ص  /10)ج  هللّقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

ـُ  ٌُ سْم ْق صَمـَو اًمؾَّ ـُ اعمَُثـَّك ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو طُمَجلْمُ سْم ـُ هَمْقاَلَن ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو حَمُْؿقُد سْم طَمدَّ
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ٌِْد ا ـْ قَم ـِ َيِزيَد، قَم ـْ َرسمِقَعَي سْم ـِ َصوًمٍِح، قَم ـْ ُمَعوِوَيَي سْم ـْ  هللؾَمْعٍد، قَم ـِ قَموِمٍر، قَم سْم

ـْ  ـِ سَمِشػٍم، قَم ِلَّ  اًمـُّْعاَمِن سْم ؾَّ »ىَموَل:  قَموِئَشَي، َأنَّ اًمـٌَّ ًَ ُف َف َّٕ َيٚ ُظْثاَمُن إِ

ؿْ  هللا ُف َْلُ ًْ َِ ِف َؾََل ََّتْ ًِ ِْ ًٔهٚ، َؾِْ٘ن َأَراُدوَك َظَذ َخ ِّ ُهَؽ َؿ ِّّ ََ  . شُي

 هذا طمديٌ طمًـ همريى.

 وهق قمغم ذط مًؾؿ. قال أبْ عبد السمحً:

رسمقعي سمـ يزيد، قمـ  (، وقمـده قمـ43/ص 3احلديٌ أظمرضمف اسمـ موضمف )ج 

 اًمـعامن سمـ سمشػم سمدون واؾمطي، وؾمـد اًمؽممذي أرضمح.

  (42/ ص 1بً مادُ )ج  هللقال اإلماو أبْ عبد ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـَو  هللطَمدَّ صَمـَو َويمِقٌع ىَموَل: طَمدَّ : طَمدَّ َٓ ٍد، ىَمو ـُ حُمَؿَّ ، َوقَمكِمُّ سْم ـِ ُكَؿػْمٍ سْم

ـُ  : ىَموَل َرؾُمقُل ا إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ًْ ـْ قَموِئَشَي، ىَموًَم ـِ َأِِّب طَموِزٍم، قَم ـْ ىَمْقِس سْم  هللَأِِّب ظَموًمٍِد، قَم

  :ًَْض َأْصَحِِٚب »ذِم َمَرِوِف ىُمْؾـَو: َيو َرؾُمقَل  شَوِدْدُت َأنَّ ِظِْْدي َب

َٓ َكْدقُمق ًَمَؽ قُمَؿَر؟هللا ، ىُمْؾـَو: َأ ًَ َؽ ًَ َٓ َكْدقُمق ًَمَؽ َأسَمو سَمْؽٍر؟ وَم َٓ  ، َأ ًَ ىُمْؾـَو: َأ َؽ ًَ وَم

ًَؿْ »َكْدقُمق ًَمَؽ قُمْثاَمَن؟ ىَموَل:  ِلُّ  ،شَٕ  وَمَجوَء، وَمَخاَل سمِِف، وَمَجَعَؾ اًمـٌَّ
 ُ   .ُيَؽؾُِّؿُف، َوَوضْمُف قُمْثاَمَن َيَتَغػمَّ

وَن، ىَموَل  ـَ قَمػَّ صَمـِل َأسُمق ؾَمْفَؾَي َمْقمَم قُمْثاَمَن، َأنَّ قُمْثاَمَن سْم اِر: ىَموَل: ىَمْقٌس، وَمَحدَّ َيْقَم اًمدَّ

ْٔفِ   هللإِنَّ َرُشقَل ا» ٚ َصٚئٌِر إَِف َٕ َٖ ًدا، َؾ ْٓ َد إَِِلَّ َظ ِٓ َوىَموَل قَمكِمٌّ ذِم  شَظ

ْٔفِ »ِف: طَمِديثِ  َِ ٚ َصٚبٌِر َظ َٕ  .شَوَأ

 هذا طمديٌ صحقح.

(، طمديٌ أِّب ؾمفؾي، وىمول: هذا 108/ص 30وىمد أظمرضمف اًمؽممذي )ج 

 إؾمامقمقؾ سمـ أِّب ظموًمد، اهـ.طمديٌ طمًـ صحقح، ٓ كعرومف إٓ مـ طمديٌ 
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 (215/ ص 12)ج  هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

ـُ طَمْرٍب،  صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـْ َأِِّب  أظمؼمكوطَمدَّ ـِ ؾَمِعقٍد، قَم ـْ حَيَْقك اسْم ـُ َزْيٍد، قَم مَحَّوُد سْم

اِر، وَ  ـِ ؾَمْفٍؾ، ىَموَل: يُمـَّو َمَع قُمْثاَمَن َوُهَق حَمُْصقٌر ذِم اًمدَّ اِر َمْدظَمٌؾ، ُأَموَمَي سْم يَموَن ذِم اًمدَّ

ٌ ًَمْقُكُف،  ٌَاَلِط، وَمَدظَمَؾُف قُمْثاَمُن، وَمَخَرَج إًَِمْقـَو َوُهَق ُمَتَغػمِّ ـْ قَمغَم اًْم ـْ َدظَمَؾُف ؾَمِؿَع يَماَلَم َم َم

ُْؿ ًَمَقَتَقاقَمُدوَكـِل سمِوًْمَؼْتِؾ آكًِػو، ىَموَل: ىُمْؾـَو: َيْؽِػقَؽُفُؿ ا اعمُْْمِمـلَِم، ىَموَل:  َيو َأِمػمَ  هللوَمَؼوَل: إِّنَّ

ًُ َرؾُمقَل ا َ َيْؼُتُؾقَكـِل؟ ؾَمِؿْع َٓ َُيِؾُّ َدُم اْمِرٍئ  »َيُؼقُل:   هللَومِل

َد إِْحَهٍٚن، َأوْ  ًْ ٚ َب ًٕ َد إِْشََلٍم، َأْو ِز ًْ ٌر َب ٍْ ـُ َّٓ بِِْ٘حَدى َثََلٍث:  ْرِ  ُمْسٍِِؿ إِ ٌَ ٍس بِ ٍْ َٕ َؿْتُؾ 

سٍ  ٍْ ًُ ذِم  هلل، وَمَقاشَٕ ًٓ َمو َزَكْق ًُ َأنَّ زِم سمِِديـِل سَمَد ٌْ ٌَ َٓ َأطْم ، َو َٓ ذِم إؾِْماَلٍم ىَمطُّ  ضَموِهؾِقٍَّي، َو

و، وَمٌَِؿ هللُمـُْذ َهَداِِن ا ًً ًُ َكْػ َٓ ىَمَتْؾ  !؟شمؼتؾقِن، َو

 ذط اًمشقخلم.هذا طمديٌ صحقح قمغم 

 (، وىمول: هذا طمديٌ طمًـ.171/ص 6احلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي )ج 

 حيقك سمـ ؾمعقد هذا احلديٌ ورومعف. وروى محود سمـ ؾمؾؿي قمـ

وروى حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون، وهمػم واطمد، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد هذا احلديٌ 

 ومقىمػقه ومل يرومعقه.

 .وىمد روي هذا احلديٌ مـ همػم وضمف قمـ قمثامن قمـ اًمـٌل 

(، واًمدارمل 847/ص 1(، واسمـ موضمف )ج 93/ص7وأظمرضمف اًمـًوئل )ج 

 .(، مـ طمديٌ محود سمـ زيد114/ص 1)ج 

 (.70، 64، 63/ص 3(، وأمحد )ج 31/ص 3وأظمرضمف اًمطقوًمز )ج 
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 ( بتخكٔل أمحد شاكس490) هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـْ ؿَمِؼقٍؼ، ىَموَل: ـْ قَموِصٍؿ، قَم صَمـَو َزاِئَدُة، قَم ـُ قَمْؿٍرو، طَمدَّ صَمـَو ُمَعوِوَيُي سْم ٌُْد  طَمدَّ ًَمِؼَل قَم

ـَ  ـُ قَمْقٍف اًْمَقًمِقَد سْم ـِ سْم مْحَ ٌََي، وَمَؼوَل ًَمُف اًْمَقًمِقُد: َمو زِم َأَراَك ىَمْد ضَمَػْقَت َأِمػَم  اًمرَّ قُمْؼ

رَّ َيْقَم قَمْقـلَْمِ 
ْ َأومِ : َأسْمؾِْغُف َأِنِّ مَل ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ىَموَل قَموِصٌؿ:  -اعمُْْمِمـلَِم قُمْثاَمَن؟ وَمَؼوَل ًَمُف قَم

ؾَّْػ َيْقَم سَمْدرٍ  -َيُؼقُل َيْقَم ُأطُمٍد  َ َذًمَِؽ َومَلْ َأخَتَ ، َومَلْ َأشْمُرْك ؾُمـََّي قُمَؿَر. ىَموَل: وَموْكَطَؾَؼ وَمَخؼمَّ

ِِن سمَِذْكٍى َوىَمْد قَمػَ  ُ ، وَمَؽْقَػ ُيَعػمِّ و ىَمْقًُمُف: إِِنِّ مَلْ َأومِرَّ َيْقَم قَمْقـلَْمَ  هللو اقُمْثاَمَن، ىَموَل: وَمَؼوَل: َأمَّ

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱّٰقَمـُْف، وَمَؼوَل: 
و ىَمْقًُمُف: إِِنِّ  ،[344]آل قمؿران:   ِّمث هت مت خت جتحت  هب مب خب َوَأمَّ

ًَ َرؾُمقِل ا ُض ُرىَمقََّي سمِـْ ًُ ُأَمرِّ ًُ َيْقَم سَمْدٍر، وَمنِِنِّ يُمـْ ْػ ؾَّ طَمتَّك   هللخَتَ

ًْ َوىَمدْ  َب زِم َرؾُمقُل ا َموشَم َب ًَمُف   هللَضَ ـْ َضَ ْفِؿل، َوَم ًَ سمِ

ْفِؿِف وَمَؼْد ؿَمِفَد، َوأَ   هللَرؾُمقُل ا ًَ و ىَمْقًُمُف: إِِنِّ مَلْ َأشْمُرْك ؾُمـََّي قُمَؿَر، سمِ مَّ

َٓ ُأـِمقُؼَفو َوٓ ُهَق، وَموئْ  صْمُف سمَِذًمَِؽ وَمنِِنِّ   .تِِف وَمَحدِّ

 هذا طمديٌ طمًـ.

  ٌَ  :فضاٜل أبٕ بكس ّعنَس ّعجنا

 (331/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

َكو َمعْ  اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ٍَّ ُأطُمٌد طَمدَّ ـِ ؾَمْعٍد: اْرشَم ـْ ؾَمْفِؾ سْم ـْ َأِِّب طَموِزٍم، قَم َؿٌر، قَم

ِلُّ  ِلُّ  َوقَمَؾْقِف اًمـٌَّ َوَأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر َوقُمْثاَمُن، وَمَؼوَل اًمـٌَّ

 :« َّٓ َْٔؽ إِ َِ ْٝ ُأُحُد َمٚ َظ َٔدانِ اْثُب ِٓ يٌؼ َوَص بِلي َوِصدِّ  .شَٕ

 هذا طمديٌ صحقح.

 (، سمتحؼقؼ إرؿمود احلّؼ إصمري.493ص /6وأظمرضمف أسمق يعغم )ج 
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 (346/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ، طَمدَّ لْمُ ًَ َكو احْلُ ، َأظْمؼَمَ ـِ ًَ ـُ احْلَ صَمـَو قَمكِمُّ سْم ـْ َأسمِقِف، َأنَّ  هللطَمدَّ ـُ سُمَرْيَدَة، قَم سْم

 َوَمَعُف َأسُمق  هللَرؾُمقَل ا
ٍ
و قَمغَم طِمَراء ًً

سَمْؽٍر، َوقُمَؿُر،  يَموَن ضَموًمِ

ٌَُؾ، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َك اجْلَ ُف »:  هللَوقُمْثاَمُن وَمَتَحرَّ َّٕ ْٝ ِحَراُء: َؾِ٘ اْثُب

بِ  َٕ  َّٓ َْٔؽ إِ َِ َْٔس َظ ٌٔد َف ِٓ يٌؼ َأْو َص  .شلي َأْو ِصدِّ

هذا طمديٌ صحقح، وقمكم سمـ احلًـ: هق قمكم سمـ احلًـ سمـ ؿمؼقؼ. واحلًلم: 

 هق اسمـ واىمد.

  (419/ ص 2)ج  هللأمحد زمحُ اقال اإلماو : 

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل  ـْ َأسمِقِف، قَم ـْ ؾُمَفْقٍؾ، قَم ٌُْد اًْمَعِزيِز، قَم صَمـَو قَم ٌَُي، طَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

 ُهَق َوَأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر َوقُمْثاَمُن َوقَمكِمٌّ َوـَمْؾَحُي   هللا
ٍ
يَموَن قَمغَم طِمَراء

، وَمتَ  سَمػْمُ ْخَرُة، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اَواًمزُّ ًِ اًمصَّ يَم اْهَدْأ َؾاَم »:  هللَحرَّ

بِلي  َٕ  َّٓ َْٔؽ إِ َِ ٌٔد َظ ِٓ يٌؼ، َأْو َص  .ش، َأْو ِصدِّ

ُجُؾ »ىَموَل:   هللَوإِنَّ َرؾُمقَل ا َؿ افرَّ ًْ
ٍر، ِٕ ُْ ُجُؾ َأُبق َب َؿ افرَّ ًْ

ِٕ

اِح، رَّ ـُ اجْلَ َْٔدَة ْب ُجُؾ َأُبق ُظَب َؿ افرَّ ًْ
ُر، ِٕ َّ ُجُؾ  ُظ َؿ افرَّ ًْ

ِٕ ، ـُ ُحَوْرٍ ُْٔد ْب ُجُؾ ُأَش َؿ افرَّ ًْ
ِٕ

ٚ ًَ ُجُؾ ُم َؿ افرَّ ًْ
ـُ َجَبٍؾ، ِٕ ُٚذ ْب ًَ ُجُؾ ُم َؿ افرَّ ًْ

ٍس، ِٕ ـِ َصامَّ ِْٔس ْب ـُ َؿ ُٝ ْب ِرو َثٚبِ ّْ ـُ َظ ُذ ْب

قِح  ُّ ـِ اجْلَ  .شْب

 هذا طمديٌ طمًـ، وقمٌد اًمعزيز: هق اسمـ حمؿد اًمدراوردي.

إمم  شًٕؿ افرجؾ أبق بُر»(، مـف: 196/ص 30ج وىمد أظمرج اًمؽممذي )

 آظمره، وىمول: هذا طمديٌ طمًـ إكام كعرومف مـ طمديٌ ؾمفقؾ.
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 (387/ ص 12)ج  هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـُ اعمَُْثـَّك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ،  هللطَمدَّ ٌُ ؿَْمَع ْٕ صَمـَو ا ، طَمدَّ َْكَصوِريُّ ْٕ ا

ـِ  ِلَّ  قَم ـْ َأِِّب سَمْؽَرَة، َأنَّ اًمـٌَّ ، قَم ـِ ًَ ـْ َرَأى »ىَموَل َذاَت َيْقٍم:  احْلَ َم

ْؿ ُرْؤَيٚ؟ ُُ ًَ َوَأسُمق  شِمْْ ًَ َأْك  وَمُقِزْك
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ًُ يَمَلنَّ ِمقَزاًكو َكَزَل ِم وَمَؼوَل َرضُمٌؾ: َأَكو، َرَأْي

ًَ سمَِلِِّب سَمْؽٍر، َوُوِزَن قُمؿَ  ًَ َأْك ُر َوَأسُمق سَمْؽٍر، وَمَرضَمَح َأسُمق سَمْؽٍر، َوُوِزَن قُمَؿُر سَمْؽٍر وَمَرضَمْح

 هللَوقُمْثاَمُن، وَمَرضَمَح قُمَؿُر صُمؿَّ ُرومَِع اعمِْقَزاُن، وَمَرَأْيـَو اًْمَؽَراِهَقَي ذِم َوضْمِف َرؾُمقِل ا

. 

ـْ  ـِ َزْيٍد، قَم ـْ قَمكِمِّ سْم صَمـَو مَحَّوٌد، قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم ـِ طَمدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ قَم

ِلَّ  ـْ َأسمِقِف، َأنَّ اًمـٌَّ ْؿ َرَأى »ىَموَل: َذاَت َيْقٍم  َأِِّب سَمْؽَرَة، قَم ُُ َأيُّ

ْ َيْذيُمِر اًْمَؽَراِهَقَي، ىَموَل: وَموؾْمَتوَء هَلَو َرؾُمقُل ا شُرْؤَيٚ؟  هللوَمَذيَمَر َمْعـَوُه، َومَل

 :وَءُه َذًمَِؽ، وَمَؼوَل ًَ ُٜ »، َيْعـِل وَم ِِت ا ِخََلَؾ ْٗ ٍة، ُثؿَّ ُي ُبقَّ ـْ  هللُٕ َِْؽ َم ادُْ

 .شَيَنٚءُ 

هذا طمديٌ صحقح، وأؿمعٌ: هق اسمـ قمٌد اعمؾؽ احلؿراِن، وقمكم سمـ زيد: هق 

 اسمـ ضمدقمون خمتؾػ ومقف، واًمراضمح وعػف، وٓ يّي هـو إذ هق متوسمع.

(، وىمول: هذا طمديٌ طمًـ 466/ص 6احلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي )ج 

 صحقح.

 (358/ ص 12)ج  هللزمحُ ا قال أبْ داّد : 

ـُ َيِزيَد، ىَموَل:  صَمـَو صَمْقُر سْم ؾٍِؿ، طَمدَّ ًْ ـُ ُم صَمـَو اًْمَقًمِقُد سْم ٌٍَؾ، طَمدَّ ـُ طَمـْ صَمـَو َأمْحَُد سْم طَمدَّ

ـُ  ، َوطُمْجُر سْم َؾِؿلُّ ًُّ ـُ قَمْؿٍرو اًم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـِل قَم ـُ َمْعَداَن، ىَموَل: طَمدَّ صَمـِل ظَموًمُِد سْم طَمدَّ

ـْ َكَزَل ومِقفِ طُمْجرٍ  َّ ـَ ؾَموِرَيَي، َوُهَق مِم : َأشَمْقـَو اًْمِعْرسَموَض سْم َٓ  هب مب خب حب ٱّٰ :، ىَمو
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ؾَّْؿـَو،  [91]اًمتقسمي:   ِّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت ًَ وَم

لَم، وَمَؼوَل اًْمِعْرسَموُض: َصغمَّ سمِـَو َرؾُمقُل ا ًِ ـَ َوُمْؼَتٌِ ـَ َوقَموِئِدي  هللَوىُمْؾـَو: َأشَمْقـَوَك َزاِئِري

 ِمـَْفو َذا ًْ ٌََؾ قَمَؾْقـَو وَمَققَمَظـَو َمْققِمَظًي سَمؾِقَغًي َذَروَم َت َيْقٍم، صُمؿَّ َأىْم

ًْ ِمـَْفو اًْمُؼُؾقُب، وَمَؼوَل ىَموِئٌؾ: َيو َرؾُمقَل ا ٍع،  هللاًْمُعُققُن َوَوضِمَؾ يَمَلنَّ َهِذِه َمْققِمَظُي ُمَقدِّ

َْقَ »وَماَمَذا شَمْعَفُد إًَِمْقـَو؟ وَمَؼوَل  ْؿ بَِت ُُ ، َوإِْن َظْبًدا َحَبِنًّٔٚ،  هللى اُأوِصٔ ِٜ ِع َوافىََّٚظ ّْ َوافسَّ

ِٚء  ٍَ َِ ِٜ اْْلُ
ْؿ بُِسَّْتِل َوُشَّْ ُُ ْٔ َِ ًَ ثًِرا، َؾ ـَ ى اْختََِلًؾٚ  ِدي َؾَسَرَ ًْ ْؿ َب ُُ ًِْش ِمْْ ـْ َي ُف َم َّٕ َؾِ٘

ٚ بِٚفَّْقَ  َٓ ْٔ َِ قا َظ ٚ َوَظوُّ قا َِبَ ُُ ، َِتَسَّ ـَ اِصِدي َغ افرَّ ِديِّ ْٓ ُُمقِر، ادَْ ْٕ ْؿ َوُُمَْدَثِٚت ا ـُ ٚ اِجِذ، َوإِيَّ

 ٌٜ ٍٜ َضََلَف ؾَّ بِْدَظ ـُ ، َو ٌٜ ٍٜ بِْدَظ ؾَّ ُُمَْدَث ـُ  .شَؾِ٘نَّ 

هذا طمديٌ طمًـ، قمٌد اًمرمحـ اًمًؾؿل روى قمـف مجوقمي ومل يقصمؼف معتؼم، ومفق 

 مًتقر احلول.

قل وطمجر سمـ طمجر مو روى قمـف إٓ ظموًمد سمـ معدان، ومل يقصمؼف معتؼم، ومفق ُمف

 .- هللإن ؿموء ا -اًمعلم، وًمؽـ احلديٌ ًمف ـمرق أظمرى ؾمتليت 

(، وىمول: هذا طمديٌ طمًـ 418/ص 7احلديٌ أظمرضمف اًمؽممذي )ج 

 صحقح.

 (.36/ص 3واسمـ موضمف )ج 

 (52/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

وَن َأِِّب قَمْؿٍرو اًمُؼَرِرِّ  ـِ قَمػَّ  :سَموُب َمـَوىِمِى قُمْثاَمَن سْم

ُٜ »: ٌِلُّ َوىَموَل اًمـَّ  ُف اجَلَّْ َِ َٜ َؾ ْر بِْئَر ُروَم ٍِ
ـْ َُيْ   .وَمَحَػَرَهو قُمْثاَمنُ  شَم

ُٜ »َوىَموَل:  ُف اجَلَّْ َِ ِة َؾ ْسَ ًُ َْٔش اف َز َج َّٓ ـْ َج َزُه قُمْثاَمنُ  شَم  .وَمَجفَّ

ـْ أَ  ـْ َأيُّقَب، قَم ـُ َزْيٍد، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ـُ طَمْرٍب، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم ـْ طَمدَّ ِِّب قُمْثاَمَن، قَم
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ِلَّ َأِِّب ُمقؾَمك  َدظَمَؾ طَموِئًطو َوَأَمَرِِن سمِِحْػِظ  ، َأنَّ اًمـٌَّ

َتْلِذنُ سَموِب احلَوئِ  ًْ ِٜ »وَمَؼوَل:  ،ِط، وَمَجوَء َرضُمٌؾ َي َّْ ُه بِٚجْلَ ْ ، وَمنَِذا َأسُمق سَمْؽٍر صُمؿَّ شاْئَذْن َفُف َوَبؼِّ

َتْلِذُن، وَمَؼوَل:  ًْ ِٜ اْئَذ »ضَموَء آظَمُر َي َّْ ُه بِٚجْلَ ْ َتْلِذُن شْن َفُف َوَبؼِّ ًْ ، وَمنَِذا قُمَؿُر، صُمؿَّ ضَموَء آظَمُر َي

ًَ ُهـَْقَفًي صُمؿَّ ىَموَل:  َؽ ًَ َِْقى َشُتِهُٔبفُ »وَم ِٜ َظَذ َب
َّْ ُه بِٚجْلَ ْ ـُ شاْئَذْن َفُف َوَبؼِّ ، وَمنَِذا قُمْثاَمُن سْم

ونَ    .قَمػَّ

صَمـَو قَموِصٌؿ إَ  ُث ىَموَل مَحَّوٌد، َوطَمدَّ ـُ احلََؽِؿ، ؾَمِؿَعو َأسَمو قُمْثاَمَن، حُيَدِّ طْمَقُل، َوقَمكِمُّ سْم

ـْ َأِِّب ُمقؾَمك، سمِـَْحِقِه َوَزاَد ومِقِف قَموِصٌؿ  ِلَّ »قَم يَموَن ىَموقِمًدا  َأنَّ اًمـٌَّ

ٌَتِِف، وَمَؾامَّ َدظَمَؾ قُمْثاَمنُ  ٌََتْقِف َأْو ُريْم ـْ ُريْم  .شهَمطَّوَهو ذِم َمَؽوٍن ومِقِف َموٌء، ىَمِد اْكَؽَشَػ قَم

 (.4/3867احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )

 (53/ ص 7)ج  هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ  ـْ ُيقُكَس، ىَموَل اسْم صَمـِل َأِِّب، قَم ـِ ؾَمِعقٍد، ىَموَل: طَمدَّ ـُ ؿَمٌِقِى سْم ُد سْم صَمـِل َأمْحَ طَمدَّ

ٌَْقَد ا ِِن قُمْرَوُة، َأنَّ قُم ـِ اخلِ  هللؿِمَفوٍب: َأظْمؼَمَ ـَ قَمِديِّ سْم ـَ خَمَْرَمَي، سْم َقَر سْم ًْ
ُه َأنَّ اعمِ َقوِر، َأظْمؼَمَ

ظَِمقِف  ِٕ َؿ قُمْثاَمَن  ٌِْد َيُغقَث، ىَموَٓ: َمو َيْؿـَُعَؽ َأْن شُمَؽؾِّ ـِ قَم ـَ إؾَْمَقِد سْم ـِ سْم مْحَ ٌَْد اًمرَّ َوقَم

: إِنَّ زِم اًمَقًمِقِد، وَمَؼْد َأيْمَثَر اًمـَّوُس ومِقِف، وَمَؼَصْدُت ًمُِعْثاَمَن طَمتَّك ظَمَرَج إمَِم ا ًُ اَلِة، ىُمْؾ ًمصَّ

َو اعمَْرُء   هللىَموَل َمْعَؿٌر ُأَراُه ىَموَل: َأقُمقُذ سمِو -إًَِمْقَؽ طَموضَمًي، َوِهَل َكِصقَحٌي ًَمَؽ، ىَموَل: َيو َأُّيُّ

ًُ إًَِمْقِفْؿ إِْذ ضَموَء َرؾُمقُل قُمْثاَمَن وَمَلشَمْقُتُف، وَمَؼوَل: َمو  -ِمـَْؽ  ، وَمَرضَمْع ًُ وْم وَموْكٍَمَ

: َكِصقَحتُ  ًُ ًدا  هللإِنَّ ا»َؽ؟ وَمُؼْؾ ٌَ حُمَؿَّ ٌَْحوَكُف سَمَع ، َوَأْكَزَل  ؾُم سمِوحلَؼِّ

ـِ اؾْمَتَجوَب  ًَ مِمَّ ، وَمَفوضَمْرَت َوًمَِرؾُمقًمِِف  هللقَمَؾْقِف اًمؽَِتوَب، َويُمـْ

ًَ َرؾُمقَل ا ٌْ ، َوَصِح ًَ َهْدَيُف َوىَمْد َأيْمَثَر  هللاهِلْجَرشَملْمِ ، َوَرَأْي

ًَ َرؾُمقَل ااًمـَّوُس ذِم ؿَم  : َٓ،  هللْلِن اًمَقًمِقِد، ىَموَل: َأْدَريْم ًُ ؟ ىُمْؾ

و سَمْعُد، وَمنِنَّ ا َهو، ىَموَل: َأمَّ  ذِم ؾِمؽْمِ
ِ
ـْ قِمْؾِؿِف َمو ََيُْؾُص إمَِم اًمَعْذَراء ـْ ظَمَؾَص إِزَمَّ ِم

 هللَوًَمؽِ
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ًدا  ٌَ حُمَؿَّ ـِ اؾْمَتَجوَب  سَمَع ًُ مِمَّ ، وَمُؽـْ ًُ َوًمَِرؾُمقًمِ  هللسمِوحلَؼِّ ِف، َوآَمـْ

ًُ َرؾُمقَل ا ٌْ ، َوَصِح ًَ ، يَماَم ىُمْؾ ٌَ سمِِف، َوَهوضَمْرُت اهِلْجَرشَملْمِ  هللسماَِم سُمِع

 وُه ا هللَوسَموَيْعُتُف، وَمَقا ،  هللَمو قَمَصْقُتُف َوَٓ هَمَشْشُتُف طَمتَّك شَمَقومَّ
 ، ًُ ـَ احلَؼِّ ِمْثُؾ اًمَِّذي هَلُْؿ؟ صُمؿَّ َأسُمق سَمْؽٍر ِمْثُؾُف، صُمؿَّ قُمَؿُر ِمْثُؾُف، صُمؿَّ اؾْمُتْخؾِْػ َأوَمَؾْقَس زِم ِم

ـْ ؿَمْلِن  و َمو َذيَمْرَت ِم ٌُْؾُغـِل قَمـُْؽْؿ؟ َأمَّ تِل شَم ٌُ اًمَّ : سَمغَم، ىَموَل: وَماَم َهِذِه إطََموِدي ًُ ىُمْؾ

ـَْلظُمُذ ومِقِف سمِوحَلؼِّ إِْن ؿَموَء ا ًَ ؾَِدُه وَمَجَؾَدُه جَيْ ، صُمؿَّ َدقَمو قَمؾِقًّو، وَمَلَمَرُه َأْن هللاًمَقًمِقِد، وَم

 .شصَماَمكلِمَ 

 (53/ 7) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

و  ًً ـْ ىَمَتوَدَة، َأنَّ َأَك ـْ ؾَمِعقٍد، قَم صَمـَو حَيَْقك، قَم ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم صَمُفْؿ طَمدَّ ، طَمدَّ

ِلُّ  ، ُأطُمًدا َوَمَعُف َأسُمق سَمْؽٍر، َوقُمَؿُر، َوقُمْثاَمنُ  ىَموَل: َصِعَد اًمـٌَّ

ـْ ُأُحُد »وَمَرضَمَػ، َوىَموَل:  ُُ َبُف بِِرْجِِِف  -اْش ، -َأُطُُّْف ََضَ بِلي َٕ  َّٓ َْٔؽ إِ َِ َْٔس َظ َِ ، َؾ

َٔدانِ  ِٓ يٌؼ، َوَص  .شَوِصدِّ

 (53/ 7) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو قمَ  صَمـَو ؿَموَذاُن، طَمدَّ ـِ سَمِزيٍع، طَمدَّ ـُ طَموشمِِؿ سْم ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ ـُ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي طَمدَّ ٌُْد اًمَعِزيِز سْم

ٌَْقِد ا ـْ قُم ـِ قُمَؿَر هللاعمَوضِمُشقُن، قَم ـِ اسْم ـْ َكوومٍِع، قَم ـِ »، ىَموَل: ، قَم يُمـَّو ذِم َزَم

ِلِّ  ُك  اًمـٌَّ َٓ َكْعِدُل سمَِلِِّب سَمْؽٍر َأطَمًدا، صُمؿَّ قُمَؿَر، صُمؿَّ قُمْثاَمَن، صُمؿَّ َكؽْمُ

ِلِّ  ٌُْد ا شَػوِوُؾ سَمْقـَُفؿْ ، َٓ كُ َأْصَحوَب اًمـٌَّ ـُ َصوًمٍِح،  هللشَموسَمَعُف قَم سْم

ٌِْد اًمَعِزيزِ  ـْ قَم  .قَم

 (54/ 7) هللقال اإلماو البدازٖ زمحُ ا : 

ـُ َمْقَهٍى، ىَموَل:  صَمـَو قُمْثاَمُن ُهَق اسْم صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي، طَمدَّ ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم طَمدَّ
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ـْ َأهْ   اًمَؼْقُم؟ ضَموَء َرضُمٌؾ ِم
ِ
ـْ َهُمَٓء ، وَمَرَأى ىَمْقًمو ضُمُؾقؾًمو، وَمَؼوَل: َم ًَ ٌَْق ٍَّ اًم ِؾ ِمٍْمَ طَم

ٌُْد ا ْقُخ ومِقِفْؿ؟ ىَموًُمقا: قَم ـِ اًمشَّ  ىُمَرْيٌش، ىَموَل: وَمَؿ
ِ
ـَ  هللوَمَؼوًُمقا َهُمَٓء ـُ قُمَؿَر، ىَموَل: َيو اسْم سْم

صْمـِل، َهْؾ   وَمَحدِّ
ٍ
ء ـْ َرْ شَمْعَؾُؿ َأنَّ قُمْثاَمَن وَمرَّ َيْقَم ُأطُمٍد؟ ىَموَل: َكَعْؿ، قُمَؿَر، إِِنِّ ؾَموِئُؾَؽ قَم

ـْ سَمْقَعيِ  ُف شَمَغقََّى قَم ـْ سَمْدٍر َومَلْ َيْشَفْد؟ ىَموَل: َكَعْؿ، ىَموَل: شَمْعَؾُؿ َأكَّ ُف شَمَغقََّى قَم  ىَموَل: شَمْعَؾُؿ َأكَّ

ْوَقاِن وَمَؾْؿ َيْشَفْدَهو؟ ىَموَل: َكَعْؿ، ىَموَل: ا ، هللاًمرِّ ْ ًَمَؽ،  َأيْمؼَمُ ـُ قُمَؿَر: شَمَعوَل ُأسَملمِّ ىَموَل: اسْم

و ومَِراُرُه َيْقَم ُأطُمٍد، وَمَلؿْمَفُد َأنَّ ا ًْ  هللَأمَّ ُف يَموَك ـْ سَمْدٍر وَمنِكَّ ٌُُف قَم و شَمَغقُّ قَمَػو قَمـُْف َوهَمَػَر ًَمُف، َوَأمَّ

ًُ َرؾُمقِل ا َتُف سمِـْ ًْ َمِريَضًي، وَمَؼوَل ًَمُف َرؾُمقُل ا هللََتْ  هلل، َويَموَك

 :« ُف َّ ْٓ َد َبْدًرا، َوَش ِٓ ـْ َص َّ ـْ  شإِنَّ َفَؽ َأْجَر َرُجٍؾ َِم ٌُُف قَم و شَمَغقُّ َوَأمَّ

ٌَ َرؾُمقُل  ٌََع ٌََعَثُف َمَؽوَكُف، وَم ـْ قُمْثاَمَن ًَم َي ِم ـِ َمؽَّ ٌَْط ْوَقاِن، وَمَؾْق يَموَن َأطَمٌد َأقَمزَّ سمِ سَمْقَعِي اًمرِّ

ًْ سَمْقَعُي اًمرِّ   هللا َي، قُمْثاَمَن َويَموَك ْوَقاِن سَمْعَد َمو َذَهَى قُمْثاَمُن إِمَم َمؽَّ

و شَهِذِه َيُد ُظْثاَمنَ »سمَِقِدِه اًمُقْؿـَك:   هللوَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َب ِِبَ . وَمَيَ

ْثاَمنَ »قَمغَم َيِدِه، وَمَؼوَل:  ًُ
ـُ قُمَؿَر اْذَهْى ِِبَو أَن َمَعَؽ  شَهِذِه فِ  .وَمَؼوَل ًَمُف اسْم

 ( 1866/ 4قال اإلماو مطله) : 

ـُ طُمْجٍر  ٌَُي، َواسْم ـُ َأيُّقَب، َوىُمَتْق ـُ حَيَْقك، َوحَيَْقك سْم صَمـَو حَيَْقك سْم ـُ  -طَمدَّ ىَموَل: حَيَْقك سْم

صَمـَو  ظَمُروَن: طَمدَّ ْٔ َكو، وىَموَل ا ـِ  -حَيَْقك، َأظْمؼَمَ ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـَ ضَمْعَػٍر، قَم إؾِْماَمقِمقُؾ َيْعـُقَن اسْم

ـْ قَمطَ  ، َأنَّ َأِِّب طَمْرَمَؾَي، قَم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم وٍر، َوَأِِّب ؾَمَؾَؿَي سْم ًَ ، َوؾُمَؾْقاَمَن، اسْمـَْل َي
ٍ
وء

: يَموَن َرؾُمقُل ا ًْ ـْ   هللقَموِئَشَي، ىَموًَم ُمْضَطِجًعو ذِم سَمْقتِل، يَموؿِمًػو قَم

َث، صُمؿَّ وَمِخَذْيِف، َأْو ؾَموىَمْقِف، وَموؾْمَتْلَذَن َأسُمق سَمْؽٍر وَمَلِذَن ًَمُف، َوُهَق قَمغَم شمِْؾَؽ ا حْلَوِل، وَمَتَحدَّ

َث، صُمؿَّ اؾْمَتْلَذَن قُمْثاَمُن، وَمَجَؾَس َرؾُمقُل  اؾْمَتْلَذَن قُمَؿُر، وَمَلِذَن ًَمُف، َوُهَق يَمَذًمَِؽ، وَمَتَحدَّ

ى صمَِقوسَمُف  هللا َٓ َأىُمقُل َذًمَِؽ ذِم َيْقٍم َواطِمٍد  -، َوؾَمقَّ ٌد: َو  -ىَموَل حُمَؿَّ

َث، وَمَؾامَّ  ٌَوًمِِف، صُمؿَّ وَمَدظَمَؾ وَمَتَحدَّ ًْ قَموِئَشُي: َدظَمَؾ َأسُمق سَمْؽٍر وَمَؾْؿ هَتَْتشَّ ًَمُف َومَلْ شُم  ظَمَرَج ىَموًَم
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ًَ صمَِقوسَمَؽ وَمَؼوَل:  ْي ًَ َوؾَمقَّ ًْ ٌَوًمِِف، صُمؿَّ َدظَمَؾ قُمْثاَمُن وَمَجَؾ َدظَمَؾ قُمَؿُر وَمَؾْؿ هَتَْتشَّ ًَمُف َومَلْ شُم

ـْ َرُجٍؾ َتْسَتِحل ِمْْ » َٓ َأْشَتِحل ِم ُٜ َأ َُ  .شُف ادَََْلئِ

 (1866/ 4) هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ي،  ـْ ضَمدِّ صَمـِل َأِِّب، قَم ـِ ؾَمْعٍد، طَمدَّ ٌِ سْم ْق ـِ اًمؾَّ ـُ ؿُمَعْقِى سْم ٌُْد اعمَْؾِِؽ سْم صَمـَو قَم طَمدَّ

ـِ اًْمَعوِص،  ـِ ؾَمِعقِد سْم ـْ حَيَْقك سْم ـِ ؿِمَفوٍب، قَم ـِ اسْم ـُ ظَموًمٍِد، قَم صَمـِل قُمَؼْقُؾ سْم َأنَّ ؾَمِعقَد طَمدَّ

ِلِّ  ُه َأنَّ قَموِئَشَي َزْوَج اًمـٌَّ ـَ اًْمَعوِص، َأظْمؼَمَ صَموُه َأنَّ سْم ، َوقُمْثاَمَن، طَمدَّ

َوُهَق ُمْضَطِجٌع قَمغَم ومَِراؿِمِف،   هللَأسَمو سَمْؽٍر اؾْمَتْلَذَن قَمغَم َرؾُمقِل ا

َِِّب سَمْؽٍر َوُهَق يَمَذًمَِؽ، ومَ  ِٕ سمٌِس ِمْرَط قَموِئَشَي، وَمَلِذَن  َف، َٓ َؼَه إًَِمْقِف طَموضَمَتُف، صُمؿَّ اْكٍَمَ

َف، ىَموَل  صُمؿَّ اؾْمَتْلَذَن قُمَؿُر، وَمَلِذَن ًَمُف َوُهَق قَمغَم شمِْؾَؽ احْلَوِل وَمَؼَه إًَِمْقِف طَموضَمَتُف، صُمؿَّ اْكٍَمَ

ًُ قَمَؾْقِف وَمَجَؾَس، َوىَموَل ًمَِعوِئَشَي:  ِْٔؽ ثِ »قُمْثاَمُن: صُمؿَّ اؾْمَتْلَذْك َِ ًِل َظ
ًُ  شََٔٚبِؽ اُْجَ وَمَؼَضْق

ًْ قَموِئَشُي: َيو َرؾُمقَل ا ، وَمَؼوًَم ًُ وْم َِِّب  هللإًَِمْقِف طَموضَمتِل، صُمؿَّ اْكٍَمَ ِٕ  ًَ ْ َأَرَك وَمِزقْم َموزِم مَل

ًَ ًمُِعْثاَمَن؟ ىَموَل َرؾُمقُل اسَمْؽٍر، َوقُمَؿَر  :  هلل، يَماَم وَمِزقْم
، إِنْ » ُٝ ، َوإِِّنِّ َخِنٔ َغ إَِِلَّ يِف  إِنَّ ُظْثاَمَن َرُجٌؾ َحِٔلي ُِ َٓ َيْب ِٚل، َأْن  َِْؽ اْْلَ ُٝ َفُف َظَذ تِ ْٕ َأِذ

 .شَحَٚجتِفِ 

 (59/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ  ـْ قَمْؿِرو سْم ، قَم ـْ طُمَصلْمٍ صَمـَو َأسُمق قَمَقاَكَي، قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم طَمدَّ

ـَ  ًُ قُمَؿَر سْم وٍم سمِوعمَِْديـَِي، اخلَطَّوِب َمْقُؿقٍن، ىَموَل: َرَأْي ٌَْؾ َأْن ُيَصوَب سمَِليَّ ، ىَم

ـِ طُمـَْقٍػ، ىَموَل:  ـِ اًمَقاَمِن، َوقُمْثاَمَن سْم يَمْقَػ وَمَعْؾُتاَم، َأخَتَووَموِن َأْن »َوىَمَػ قَمغَم طُمَذْيَػَي سْم

ِهَل ًَمُف ُمطِقَؼٌي، َمو ومِقَفو يَمٌػُِم  شَمُؽقَكو ىَمْد مَحَّْؾُتاَم إَْرَض َمو َٓ شُمطِقُؼ؟ ىَموَٓ: مَحَّْؾـَوَهو َأْمًرا

ْؾُتاَم إَْرَض َمو َٓ شُمطِقُؼ، ىَموَل: ىَموَٓ: َٓ، وَمَؼوَل قُمَؿُر:  وَمْضٍؾ، ىَموَل: اْكُظَرا َأْن شَمُؽقَكو مَحَّ

ـْ ؾَمؾََّؿـِل ا ـَ إِمَم َرضُمٍؾ سَمْعِدي َأسمَ هللًَمِئ َتْج َـّ َأَراِمَؾ َأْهِؾ اًمِعَراِق َٓ حَيْ ََدقَم َٕ ًدا، ىَموَل: ، 
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ٌُْد ا َّٓ قَم َّٓ َراسمَِعٌي طَمتَّك ُأِصقَى، ىَموَل: إِِنِّ ًَمَؼوِئٌؿ َمو سَمْقـِل َوسَمْقـَُف، إِ ًْ قَمَؾْقِف إِ ـُ  هللوَماَم َأشَم سْم

َـّ  ْ َيَر ومِقِف ، ىَموَل: اؾْمَتُقوا، طَمتَّك إَِذا مَل لْمِ ػَّ ٌَّوٍس هَمَداَة ُأِصقَى، َويَموَن إَِذا َمرَّ سَملْمَ اًمصَّ  قَم

اَم ىَمَرَأ ؾُمقَرَة ُيقؾُمَػ، َأِو اًمـَّْحَؾ، َأْو َكْحَق َذًمَِؽ  ، َوُرسمَّ َ َم وَمَؽؼمَّ يْمَعِي  ،ظَمَؾاًل شَمَؼدَّ ذِم اًمرَّ

ِؿْعُتُف َيُؼقُل: ىَمَتَؾـِل  ًَ َ وَم َّٓ َأْن يَمؼمَّ َتِؿَع اًمـَّوُس، وَماَم ُهَق إِ  -َأْو َأيَمَؾـِل  -إُومَم طَمتَّك جَيْ

، َٓ َيُؿرُّ قَمغَم َأطَمٍد َيِؿقـًو َوَٓ اًمَؽْؾُى، طِملَم ـَمعَ  لٍم َذاِت ـَمَروَملْمِ ؽِّ ًِ ٍُ سمِ ـَُف، وَمَطوَر اًمِعْؾ

ٌَْعٌي، وَمَؾامَّ َرَأى َذًمَِؽ  ـَ صَماَلصَمَي قَمنَمَ َرضُماًل، َموَت ِمـُْفْؿ ؾَم َّٓ ـَمَعـَُف، طَمتَّك ـَمَع ًٓ إِ ؿِماَم

و ًً ؾِِؿلَم ـَمَرَح قَمَؾْقِف سُمْرُك ًْ ـَ اعُم ُف، َوشَمـَوَوَل َرضُمٌؾ ِم ًَ ُف َمْلظُمقٌذ َكَحَر َكْػ ٍُ َأكَّ َـّ اًمِعْؾ ، وَمَؾامَّ فَم

و  ـْ َيكِم قُمَؿَر وَمَؼْد َرَأى اًمَِّذي َأَرى، َوَأمَّ َمُف، وَمَؿ ـِ قَمْقٍف وَمَؼدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ قُمَؿُر َيَد قَم

ُْؿ ىَمْد ومَ  ُْؿ َٓ َيْدُروَن، هَمػْمَ َأّنَّ ِجِد وَمنِّنَّ ًْ َؼُدوا َصْقَت قُمَؿَر، َوُهْؿ َيُؼقًُمقَن: َكَقاطِمل اعمَ

ٌَْحوَن ا ٌَْحوَن ا هللؾُم وُمقا ىَموَل: َيو هللؾُم ـِ َصاَلًة ظَمِػقَػًي، وَمَؾامَّ اْكٍَمَ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ، وَمَصغمَّ ِِبِْؿ قَم

ـْ ىَمَتَؾـِل، وَمَجوَل ؾَموقَمًي صُمؿَّ ضَموَء وَمَؼوَل: هُماَلُم اعمُِغػَمِة، ٌَّوٍس، اْكُظْر َم ـَ قَم ـَُع؟  اسْم ىَموَل: اًمصَّ

َعْؾ ِمقَتتِل سمَِقِد  هلل، ًَمَؼْد َأَمْرُت سمِِف َمْعُرووًمو، احلَْؿُد هللىَموَل: َكَعْؿ، ىَموَل: ىَموشَمَؾُف ا اًمَِّذي مَلْ جَيْ

ٌَّوِن َأْن شَمْؽُثَر اًمُعُؾقُج سمِوعمَِْديـَِي، 
ًَ َوَأسُمقَك َُتِ ًَ َأْك قِمل اإِلؾْماَلَم، ىَمْد يُمـْ وَن َويمَ  -َرضُمٍؾ َيدَّ

ٌَّوُس َأيْمَثَرُهْؿ َرىِمقًؼو  ًَ  -اًمَع ًَ ىَمَتْؾـَو؟ ىَموَل: يَمَذسْم ، َأْي: إِْن ؿِمْئ ًُ ًَ وَمَعْؾ وَمَؼوَل: إِْن ؿِمْئ

ُؽْؿ. وَموطْمُتِؿَؾ إِمَم سَمْقتِِف  قا طَمجَّ ٌَْؾَتُؽْؿ، َوطَمجُّ وكُِؽْؿ، َوَصؾَّْقا ىِم ًَ سَمْعَد َمو شَمَؽؾَُّؿقا سمِِؾ

ٌَْؾ َيْقَمِئٍذ، وَمَؼوِئٌؾ َيُؼقُل: َٓ سَمْلَس،  وَموْكَطَؾْؼـَو َمَعُف، َويَمَلنَّ  ٌٌَي ىَم ٌُْفْؿ ُمِصق ْ شُمِص اًمـَّوَس مَل

َوىَموِئٌؾ َيُؼقُل: َأظَموُف قَمَؾْقِف، وَمُليِتَ سمِـٌَِقذٍ 
(1)

ـٍ   ٌَ ـْ ضَمْقومِِف، صُمؿَّ ُأيِتَ سمَِؾ سَمُف، وَمَخَرَج ِم وَمنَمِ

ـْ ضُمْرطِمِف، وَمَعؾُِؿقا َأكَّ  سَمُف وَمَخَرَج ِم ، وَمَدظَمْؾـَو قَمَؾْقِف، َوضَموَء اًمـَّوُس، وَمَجَعُؾقا وَمنَمِ ًٌ ُف َمقِّ

ى ا ٌُنْمَ ، وَمَؼوَل: َأسْمنِمْ َيو َأِمػَم اعمُْمِمـلَِم سمِ ـْ  هللُيْثـُقَن قَمَؾْقِف، َوضَموَء َرضُمٌؾ ؿَموبٌّ ًَمَؽ، ِم

ٌَِي َرؾُمقِل ا ، صُمؿَّ َوًمِق هللُصْح ًَ ًَ ، َوىَمَدٍم ذِم اإِلؾْماَلِم َمو ىَمْد قَمؾِْؿ

                                                        
 )م(أي سمام ُكٌذ ومقف رء، وًمقس مًؽًرا.  (3) 
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، صُمؿَّ ؿَمَفوَدٌة، ىَموَل: َوِدْدُت َأنَّ َذًمَِؽ يَمَػوٌف َٓ قَمكَمَّ َوَٓ زِم، وَمَؾامَّ َأْدسَمَر إَِذا إَِزاُرُه  ًَ وَمَعَدًْم

ُف َأسْمَؼك  ـَ َأظِمل اْروَمْع صَمْقسَمَؽ، وَمنِكَّ وا قَمكَمَّ اًمُغاَلَم، ىَموَل: َيو اسْم َيَؿسُّ إَْرَض، ىَموَل: ُردُّ

ٌَْد اًمَِثْقسمَِؽ، َوَأشْمؼَ  ٌُقُه وَمَقضَمُدوُه  هللك ًمَِرسمَِّؽ َيو قَم ًَ ، وَمَح ـِ ْي ـَ اًمدَّ ـَ قُمَؿَر، اْكُظْر َمو قَمكَمَّ ِم سْم

 َّٓ ْؿ، َوإِ ـْ َأْمَقاهِلِ ِه ِم ؾِمتًَّي َوصَماَمكلَِم َأًْمًػو َأْو َكْحَقُه، ىَموَل: إِْن َورَم ًَمُف، َموُل آِل قُمَؿَر وَمَلدِّ

ـِ  ْؾ ذِم سَمـِل قَمِديِّ سْم ًَ ْؾ ذِم ىُمَرْيٍش، َوَٓ شَمْعُدُهْؿ إمَِم وَم ًَ ْ شَمِػ َأْمَقاهُلُْؿ وَم يَمْعٍى، وَمنِْن مَل

ِهْؿ، وَمَلدِّ قَمـِّل َهَذا اعمَوَل اْكَطؾِْؼ إمَِم قَموِئَشَي ُأمِّ اعمُْمِمـلَِم، وَمُؼْؾ: َيْؼَرُأ قَمَؾْقِؽ قُمَؿُر  هَمػْمِ

اَلَم، َوَٓ شَمُؼْؾ َأِمػُم اعمُْمِمـلَِم، وَمنِ  ًَّ َتْلِذُن اًم ًْ ًُ اًمَقْقَم ًمِْؾُؿْمِمـلَِم َأِمػًما، َوىُمْؾ: َي ًْ ِنِّ ًَم

ؾََّؿ َواؾْمَتْلَذَن، صُمؿَّ َدظَمَؾ قَمَؾْقَفو، وَمَقضَمَدَهو  ًَ ٌَْقِف، وَم ـَ َمَع َصوطِم ـُ اخلَطَّوِب َأْن ُيْدوَم قُمَؿُر سْم

 ًَّ ـُ اخلَطَّوِب اًم ٌِْؽل، وَمَؼوَل: َيْؼَرُأ قَمَؾْقِؽ قُمَؿُر سْم ـَ َمَع ىَموقِمَدًة شَم َتْلِذُن َأْن ُيْدوَم ًْ اَلَم، َوَي

ٌََؾ، ىِمقَؾ:  ُوصمَِرنَّ سمِِف اًمَقْقَم قَمغَم َكْػِز، وَمَؾامَّ َأىْم َٕ ًُ ُأِريُدُه ًمِـَْػِز، َو : يُمـْ ًْ ٌَْقِف، وَمَؼوًَم َصوطِم

ٌُْد ا ـُ قُمَؿَر، ىَمْد ضَموَء، ىَموَل: اْروَمُعقِِن، وَمَلؾْمـََدُه َرضُمٌؾ إًَِمْقفِ  هللَهَذا قَم ، وَمَؼوَل: َمو ًَمَدْيَؽ؟ سْم

، ىَموَل: احلَْؿُد  ًْ  َأَهؿُّ إزَِمَّ هللىَموَل: اًمَِّذي َُتِىُّ َيو َأِمػَم اعُمْمِمـلَِم َأِذَك
ٍ
ء ـْ َرْ ، َمو يَموَن ِم

ـُ اخلَطَّوِب، ومَ  َتْلِذُن قُمَؿُر سْم ًْ ْؿ، وَمُؼْؾ: َي ًُ وَمومْحُِؾقِِن، صُمؿَّ ؾَمؾِّ ـْ َذًمَِؽ، وَمنَِذا َأَكو ىَمَضْق نِْن ِم

وِِن  شْمـِل ُردُّ ًْ زِم وَمَلْدظِمُؾقِِن، َوإِْن َردَّ ؾِِؿلمَ َأِذَك ًْ   . إمَِم َمَؼوسمِِر اعمُ

ًْ قَمَؾْقِف،  ػُم َمَعَفو، وَمَؾامَّ َرَأْيـَوَهو ىُمْؿـَو، وَمَقجَلَ ًِ وُء شَم ًَ َوضَموَءْت ُأمُّ اعمُْمِمـلَِم طَمْػَصُي َواًمـِّ

ًْ قِمـَْدُه ؾَموقَمًي، َواؾْمَتْلَذَن  ٌََؽ ـَ وَم ِؿْعـَو سُمَؽوَءَهو ِم ًَ ًْ َداظِماًل هَلُْؿ، وَم ضَموُل، وَمَقجَلَ اًمرِّ

َذا  اظِمِؾ، وَمَؼوًُمقا: َأْوِص َيو َأِمػَم اعمُْمِمـلَِم اؾْمَتْخِؾْػ، ىَموَل: َمو َأضِمُد َأطَمًدا َأطَمؼَّ ِِبَ اًمدَّ

َ َرؾُمقُل  ـَ شُمُقذمِّ ِذي ْهِط، اًمَّ  اًمـََّػِر، َأِو اًمرَّ
ِ
ـْ َهُمَٓء َوُهَق   هللا إَْمِر ِم

 ، ـِ مْحَ ٌَْد اًمرَّ ، َوـَمْؾَحَي، َوؾَمْعًدا، َوقَم سَمػْمَ ك قَمؾِقًّو، َوقُمْثاَمَن، َواًمزُّ ؿَّ ًَ قَمـُْفْؿ َراٍض، وَم

ٌُْد ا ٌء  هللَوىَموَل: َيْشَفُديُمْؿ قَم ـَ إَْمِر َرْ ـُ قُمَؿَر، َوًَمْقَس ًَمُف ِم  -يَمَفْقَئِي اًمتَّْعِزَيِي ًَمُف  -سْم

 ًِ ْ َأقْمِزًْمفُ  وَمنِْن َأَصوسَم َر، وَمنِِنِّ مَل ُؽْؿ َمو ُأمِّ ـْ سمِِف َأيُّ َتِع ًْ َّٓ وَمْؾَق  اإِلْمَرُة ؾَمْعًدا وَمُفَق َذاَك، َوإِ

ـْ قَمْجٍز، َوَٓ ظِمَقوَكيٍ   .قَم
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ُفْؿ،  ًملَِم، َأْن َيْعِرَف هَلُْؿ طَمؼَّ ـَ إَوَّ ـْ سَمْعِدي، سمِوعمَُْفوضِمِري َوىَموَل: ُأوِِص اخلَؾِقَػَي ِم

ا،  َوحَيَْػظَ   مظ حط مض خض حض ٱّٰهَلُْؿ طُمْرَمَتُفْؿ، َوُأوِصقِف سمِوَْٕكَصوِر ظَمػْمً
قِئِفْؿ، َوُأوِصقِف سمَِلْهِؾ [9]احلنم:   ِّ  جع ًِ ـْ ُم ـِِفْؿ، َوَأْن ُيْعَػك قَم ًِ

ـْ حُمْ ٌََؾ ِم ، َأْن ُيْؼ

ٌَوُة اعمَوِل، َوهَمْقُظ ا ُْؿ ِرْدُء اإِلؾْماَلِم، َوضُم ا، وَمنِّنَّ ، َوَأْن َٓ ُيْمظَمَذ ِمـُْفْؿ إَْمَصوِر ظَمػْمً ًمَعُدوِّ

ُة  ُْؿ َأْصُؾ اًمَعَرِب، َوَمودَّ ا، وَمنِّنَّ ـْ ِرَووُهْؿ. َوُأوِصقِف سمِوٕقَْمَراِب ظَمػْمً َّٓ وَمْضُؾُفْؿ قَم إِ

ِي ا ْؿ، َوُيَردَّ قَمغَم وُمَؼَراِئِفْؿ، َوُأوِصقِف سمِِذمَّ ـْ طَمَقاِر َأْمَقاهِلِ ، هللاإِلؾْماَلِم، َأْن ُيْمظَمَذ ِم

ِي َرؾُمقًمِِف  ـْ َوَراِئِفْؿ،  َوِذمَّ َأْن ُيقرَم هَلُْؿ سمَِعْفِدِهْؿ، َوَأْن ُيَؼوشَمَؾ ِم

ُػقا  َّٓ ـَموىَمَتُفؿْ َوَٓ ُيَؽؾَّ   .إِ

ٌُْد ا ؾََّؿ قَم ًَ َتْلِذُن  هللوَمَؾامَّ ىُمٌَِض ظَمَرضْمـَو سمِِف، وَموْكَطَؾْؼـَو َكْؿٌِم، وَم ًْ ـُ قُمَؿَر، ىَموَل: َي سْم

ـُ  ٌَْقِف، وَمَؾامَّ وُمِرَغ  قُمَؿُر سْم : َأْدظِمُؾقُه، وَمُلْدظِمَؾ، وَمُقِوَع ُهـَوًمَِؽ َمَع َصوطِم ًْ اخلَطَّوِب، ىَموًَم

: اضْمَعُؾقا َأْمَريُمْؿ إمَِم صَماَلصَمٍي ِمـُْؽْؿ،  ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ْهُط، وَمَؼوَل قَم  اًمرَّ
ِ
ـْ َدوْمـِِف اضْمَتَؿَع َهُمَٓء ِم

ًُ أَ  : ىَمْد ضَمَعْؾ سَمػْمُ ًُ َأْمِري إِمَم قُمْثاَمَن، وَمَؼوَل اًمزُّ ، وَمَؼوَل ـَمْؾَحُي: ىَمْد ضَمَعْؾ ْمِري إمَِم قَمكِمٍّ

ُؽاَم  : َأيُّ ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ـِ قَمْقٍف، وَمَؼوَل قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ًُ َأْمِري إمَِم قَم َوىَموَل ؾَمْعٌد: ىَمْد ضَمَعْؾ

ـْ َهَذا إَْمِر، وَمـَْجَعُؾُف إًَِمْقِف َوا َأ ِم ِف؟ قمَ  هللشَمؼَمَّ ًِ َؾْقِف َواإِلؾْماَلُم، ًَمَقـُْظَرنَّ َأوْمَضَؾُفْؿ ذِم َكْػ

: َأوَمَتْجَعُؾقَكُف إِزَمَّ َوا ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ْقَخوِن، وَمَؼوَل قَم ًَ اًمشَّ
ـْ  هللوَمُلؾْمؽِ قَمكَمَّ َأْن َٓ آُل قَم

و وَمَؼوَل: ًَمَؽ ىَمَراسَمٌي  ـْ َرؾُمقِل اَأوْمَضؾُِؽْؿ ىَموَٓ: َكَعْؿ، وَمَلظَمَذ سمَِقِد َأطَمِدمِهَ  هللِم

 وَمو ، ًَ ْرشُمَؽ  هللَواًمَؼَدُم ذِم  اإِلؾْماَلِم َمو ىَمْد قَمؾِْؿ ـْ َأمَّ قَمَؾْقَؽ ًَمِئ

ظَمِر وَمَؼوَل ًَمُف ِمْثَؾ  ْٔ ، صُمؿَّ ظَماَل سمِو َـّ ، َوًَمُتِطقَع َـّ َؿَع ًْ ْرُت قُمْثاَمَن ًَمَت ـْ َأمَّ ، َوًَمِئ َـّ ًَمَتْعِدًَم

، َوَوًمَ َذًمَِؽ، وَمَؾامَّ َأظَمَذ اعمِقَثوَق ىمَ  ٌَوَيَع ًَمُف قَمكِمٌّ ٌَوَيَعُف، وَم ٍَ َأْهُؾ وَل: اْروَمْع َيَدَك َيو قُمْثاَمُن وَم

ٌَوَيُعقهُ  اِر وَم  .شاًمدَّ
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  فضاٜل علٕ بً أبٕ طالب: 

 (70/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـْ َأِِّب طَم  ٌُْد اًمَعِزيِز، قَم صَمـَو قَم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق ـِ ؾَمْعٍد طَمدَّ ـْ ؾَمْفِؾ سْم وِزٍم، قَم

هلل، َأنَّ َرؾُمقَل ا  :َؽًدا َرُجًَل »، ىَموَل َٜ اَي ُْظىَِغَّ افرَّ َٕ

َتُح ا ٍْ ٌََح شَظَذ َيَدْيفِ  هللَي ُْؿ ُيْعَطوَهو، وَمَؾامَّ َأْص ٌَوَت اًمـَّوُس َيُدويُمقَن ًَمْقَؾَتُفْؿ َأُّيُّ ، ىَموَل: وَم

، يُمؾُُّفْؿ َيْرضُمق َأْن ُيْعَطوَهو، وَمَؼوَل:  هللاًمـَّوُس هَمَدْوا قَمغَم َرؾُمقِل ا

« ٍٛ ـُ َأِِب َضٚفِ ـَ َظِعُّ ْب ِْٔف »، ىَموَل: هلل. وَمَؼوًُمقا: َيْشَتِؽل قَمْقـَْقِف َيو َرؾُمقَل اشَأْي ُِقا إَِف َْٖرِش َؾ

ُْٖتقِِّن بِفِ  َأ طَمتَّك يَمَلنْ شَؾ ـْ سمِِف َوضَمٌع، وَمَلقْمَطوُه  . وَمَؾامَّ ضَموَء سَمَصَؼ ذِم قَمْقـَْقِف َوَدقَمو ًَمُف، وَمؼَمَ مَلْ َيُؽ

: َيو َرؾُمقَل ا اَيَي، وَمَؼوَل قَمكِمٌّ ْذ َظَذ »، ُأىَموشمُِؾُفْؿ طَمتَّك َيُؽقُكقا ِمْثَؾـَو؟ وَمَؼوَل: هللاًمرَّ ٍُ ْٕ ا

ُٛ ظَ  ُهْؿ باَِم ََيِ ْؿ إَِػ اإِلْشََلِم، َوَأْخِزْ ُٓ ْؿ، ُثؿَّ اْدُظ ِٓ ـْ ِرْشَِِؽ َحتَّك َتِْْزَل بَِسَٚحتِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ

ِدَي ا هللؾِِٔف، َؾَقا هللَحؼِّ ا َْن َُيْ ُر  هللَٕ قَن َفَؽ ُُحْ ُُ ـْ َأْن َي بَِؽ َرُجًَل َواِحًدا، َخْرٌ َفَؽ ِم

ًَؿِ   .شافَّْ

(، مـ ـمريؼ ىمتقٌي 1406، رىمؿ 3871/ص 4)ج  شصحقحف»ورواه مًؾؿ ذم 

ًمرمحـ قمـ أِّب قمـ قمٌد اًمعزيز سمف، ومـ ـمريؼ ىمتقٌي أيًضو قمـ يعؼقب سمـ قمٌد ا

 طموزم سمف.

 (70/ ص 7)ج  هللّقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـْ ؾَمَؾَؿَي، ىَموَل: يَموَن قَمكِمٌّ ىَمْد  ٌَْقٍد، قَم ـِ َأِِّب قُم ـْ َيِزيَد سْم صَمـَو طَموشمٌِؿ، قَم ٌَُي، طَمدَّ صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ؾََّػ قَم ، َويَموَن سمِِف َرَمٌد، وَمَؼوَل: َأَكو خَتَ ـْ  ذِم ظَمْقؼَمَ ؾَُّػ قَم َأخَتَ

ِلِّ  هللَرؾُمقِل ا ، ، وَمَخَرَج قَمكِمٌّ وَمَؾِحَؼ سمِوًمـٌَّ
تِل وَمَتَحَفو ا ْقَؾِي اًمَّ وُء اًمؾَّ ًَ ٌَوطِمَفو، ىَموَل َرؾُمقُل ا هللوَمَؾامَّ يَموَن َم  هللذِم َص

 :«َؽًدا َرُجًَل ُُيِبُُّف ا ، َٜ اَي ُْٖخَذنَّ افرَّ
َٔ ، َأْو َف َٜ اَي ُْظىَِغَّ افرَّ  هللَٕ
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ُّٛ ا
ْٔفِ َوَرُشق هللَوَرُشقُفُف، َأْو َؿَٚل: ُُيِ َِ َتُح اهلل َظ ٍْ ـُ سمَِعكِمٍّ َوَمو َكْرضُمقُه،  شَفُف، َي وَمنَِذا َكْح

اَيَي وَمَػَتَح ا  هللوَمَؼوًُمقا: َهَذا قَمكِمٌّ وَمَلقْمَطوُه َرؾُمقُل ا  .قَمَؾْقفِ  هللاًمرَّ

ـمريؼ ىمتقٌي (، مـ 1407، رىمؿ 3871/ص 4)ج  شصحقحف»ورواه مًؾؿ ذم 

 سمف.

 (70/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم ـْ َأسمِقِف، َأنَّ َرضُماًل،  هللطَمدَّ ـُ َأِِّب طَموِزٍم، قَم ٌُْد اًمَعِزيِز سْم صَمـَو قَم َؾَؿَي، طَمدَّ ًْ ـُ َم سْم

َِمػِم اعمَِديـَِي، َيْدقُمق ِٕ ـِ ؾَمْعٍد، وَمَؼوَل: َهَذا وُماَلٌن،  ، ىَموَل:  ضَموَء إمَِم ؾَمْفِؾ سْم قَمِؾقًّو قِمـَْد اعمِـؼَْمِ

َّٓ اًمـٌَِّلُّ  هللوَمَقُؼقُل: َموَذا؟ ىَموَل: َيُؼقُل ًَمُف: َأسُمق شُمَراٍب وَمَضِحَؽ، ىَموَل: َوا ُه إِ َمو ؾَمامَّ

  ،ؾَمْفاًل ٌَ ًُ احلَِدي َوَمو يَموَن ًَمُف اؾْمٌؿ َأطَمىَّ إًَِمْقِف ِمـُْف، وَموؾْمَتْطَعْؿ

ٌَّو : َيو َأسَمو قَم ًُ ٍس يَمْقَػ َذًمَِؽ ىَموَل: َدظَمَؾ قَمكِمٌّ قَمغَم وَموـمَِؿَي صُمؿَّ ظَمَرَج وَموْوَطَجَع ذِم َوىُمْؾ

ِلُّ  ِجِد، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ًْ : يِف ادَْسِجِد، »: اعمَ ْٝ ِؽ، َؿَٚف ِّّ ـُ َظ ـَ اْب َأْي

اُب إَِػ  َ ََِص افسُّ ِرِه، َوَخ ْٓ ـْ َط َط َظ ََ ِْٔف َؾَقَجَد ِرَداَءُه َؿْد َش َؾ َؾَخَرَج إَِف ًَ ِرِه، َؾَج ْٓ َط

ِرهِ يَ  ْٓ ـْ َط اَب َظ َ َسُح افسُّ َتْغِ »وَمَقُؼقُل:  شّْ  .شاْجِِْس َيٚ َأَبٚ ُتَراٍب َمرَّ

(، مـ ـمريؼ ىمتقٌي 1409، رىمؿ 3874/ص 4)ج  شصحقحف»ورواه مًؾؿ ذم 

 قمـ قمٌد اًمعزيز سمـ أِّب طموزم سمف.

 (71/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ُد سمْ  صَمـِل حُمَؿَّ ًُ طَمدَّ ـْ ؾَمْعٍد، ىَموَل: ؾَمِؿْع ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع صَمـَو هُمـَْدٌر، طَمدَّ وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ

ِلُّ  ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ ـَ ؾَمْعٍد، قَم :  إسِْمَراِهقَؿ سْم َأَمٚ َتْرََض »ًمَِعكِمٍّ

ـْ ُمقَشك ِٜ َهُٚروَن، ِم ِْْزَف َّ قَن ِمِّْل بِ ُُ  .شَأْن َت

( مـ ـمريؼ أِّب سمؽر سمـ أِّب ؿمقٌي واسمـ 3873/ص 4ج ) هللورواه مًؾؿ رمحف ا
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 اعمثـك واسمـ سمشور، يمؾفؿ قمـ همـدر سمف.

 (1871/ ص 4)ج  هللّقال مطله زمحُ ا : 

ٌَّوٍد  ـُ قَم ُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد، َوحُمَؿَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق صَمـَو طَموشمٌِؿ  -َوشَمَؼوَرسَمو ذِم اًمؾَّْػِظ  -طَمدَّ : طَمدَّ َٓ ىَمو

ـُ إؾِْماَم  ـْ  -قِمقَؾ َوُهَق اسْم وٍص، قَم ـِ َأِِّب َوىمَّ ـِ ؾَمْعِد سْم ـْ قَموِمِر سْم اَمٍر، قَم ًْ ـِ ِم ـْ سُمَؽػْمِ سْم قَم

اِب؟  َ ىَّ َأسَمو اًمؽمُّ ًُ ـُ َأِِّب ؾُمْػَقوَن ؾَمْعًدا وَمَؼوَل: َمو َمـََعَؽ َأْن شَم َأسمِقِف، ىَموَل: َأَمَر ُمَعوِوَيُي سْم

َـّ  ُ و َمو َذيَمْرُت صَماَلصًمو ىَموهَل َْن   هللًَمُف َرؾُمقُل ا وَمَؼوَل: َأمَّ َٕ ٌَُّف،  ـْ َأؾُم وَمَؾ

ًُ َرؾُمقَل ا ـْ مُحِْر اًمـََّعِؿ، ؾَمِؿْع َـّ َأطَمىُّ إِزَمَّ ِم  هللشَمُؽقَن زِم َواطِمَدٌة ِمـُْف

 َيو َرؾُمقَل ا : َػُف ذِم سَمْعِض َمَغوِزيِف، وَمَؼوَل ًَمُف قَمكِمٌّ  هللَيُؼقُل ًَمُف، ظَمؾَّ

 
ِ
وء ًَ ْػَتـِل َمَع اًمـِّ ٌَْقوِن؟ وَمَؼوَل ًَمُف َرؾُمقُل اظَمؾَّ َأَمٚ َتْرََض »:  هللَواًمصِّ

ًِْدي َة َب ُبقَّ ُٕ  َٓ ُف  َّٕ َّٓ َأ ـْ ُمقَشك؟ إِ ِٜ َهُٚروَن ِم ِْْزَف َّ قَن ِمِّْل بِ ُُ َوؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل َيْقَم  شَأْن َت

ُّٛ ا»ظَمْقؼَمَ 
َٜ َرُجًَل ُُيِ اَي ُْظىَِغَّ افرَّ ىَموَل وَمَتَطوَوًْمـَو هَلَو  شَوَرُشقُففُ  هللبُُّف اَوَرُشقَفُف، َوُُيِ  هللَٕ

ًّٔٚ»وَمَؼوَل: 
اَيَي إًَِمْقِف، وَمَػَتَح ا شاْدُظقا ِِل َظِِ ٌََصَؼ ذِم قَمْقـِِف َوَدوَمَع اًمرَّ  هللوَمُليِتَ سمِِف َأْرَمَد، وَم

َيُي:  ْٔ ًْ َهِذِه ا ]آل قمؿران:   ِّ جغ مع  جع مظ حط ٱّٰقَمَؾْقِف، َوعمََّو َكَزًَم

ْقـًو وَمَؼوَل:   هللَرؾُمقُل اَدقَمو  [63 ًَ ـًو َوطُم ًَ قًّو َووَموـمَِؿَي َوطَم
قَمؾِ

ِء َأْهِع فِٓا» َٓ ُٗ  .شؿَّ َه

/ص 8وأظمرج اًمٌخوري سمعضف مـ ـمريؼ مصعى سمـ ؾمعد، قمـ أسمقف، سمف، )ج 

331.) 

 (303/ ص 5)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم اِئقَؾ  هللطَمدَّ ـْ إِْهَ ـُ ُمقؾَمك، قَم ـِ قَموِزٍب سْم  سْم
ِ
اء ـِ اًمؼَمَ ـْ َأِِّب إؾِْمَحوَق، قَم ، قَم

 ُّىَموَل: اقْمَتَؿَر اًمـٌَِّل ،  َي َأْن ذِم ِذي اًمَؼْعَدِة، وَمَلسَمك َأْهُؾ َمؽَّ
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ٌُقا اًمِؽَتوَب،  وٍم، وَمَؾامَّ يَمَت َي طَمتَّك ىَموَووُهْؿ قَمغَم َأْن ُيِؼقَؿ ِِبَو صَماَلصَمَي َأيَّ َيَدقُمقُه َيْدظُمُؾ َمؽَّ

ٌد َرؾُمقُل ايَمتَ  ، وَمَؼوًُمقا: َٓ ُكِؼرُّ ِِبَو، وَمَؾْق َكْعَؾُؿ َأكََّؽ َرؾُمقُل هللٌُقا َهَذا َمو ىَموَى قَمَؾْقِف حُمَؿَّ

ٌِْد ا هللا ـُ قَم ُد سْم ًَ حُمَؿَّ ـْ َأْك ٚ َرُشقُل ا»، ىَموَل: هللَمو َمـَْعـَوَك، ًَمِؽ َٕ ـُ َظْبِد هللَأ ُد ْب َّّ ٚ ُُمَ َٕ ، َوَأ

:  ، صُمؿَّ ىَموَل شهللا َٓ َأحْمُقَك َأسَمًدا، وَمَلظَمَذ َرؾُمقُل  هلل، ىَموَل: َٓ َواشهللاْمُح َرُشقُل ا»ًمَِعكِمٍّ

ٌِْد ا  هللا ـُ قَم ُد سْم ، َٓ هللاًمؽَِتوَب، وَمَؽَتَى َهَذا َمو ىَموَى قَمَؾْقِف حُمَؿَّ

ـْ َأْهؾِ  ُرَج ِم َّٓ ذِم اًمِؼَراِب، َوَأْن َٓ ََيْ َي ؾِماَلٌح إِ َفو سمَِلطَمٍد، إِْن َأَراَد َأْن َيتٌََِّعُف، َيْدظُمُؾ َمؽَّ

و، وَمَؾامَّ َدظَمَؾَفو َوَمَه إضََمُؾ، َأشَمْقا  ـْ َأْصَحوسمِِف َأَراَد َأْن ُيِؼقَؿ ِِبَ َوَأْن َٓ َيْؿـََع َأطَمًدا ِم

 قَمؾِقًّو وَمَؼوًُمقا: ىُمْؾ ًمَِصوطِمٌَِؽ اظْمُرْج قَمـَّو، وَمَؼْد َمَه إضََمُؾ، وَمَخَرَج اًمـٌَِّلُّ 

 ـُ َأِِّب ـَموًمٍِى ، وَمَتـَوَوهَلَو قَمكِمُّ سْم ، وَمَتٌَِعْتُفْؿ اسْمـَُي مَحَْزَة: َيو قَمؿِّ َيو قَمؿِّ

 ،ِؽ، مَحََؾْتَفو اَلُم: ُدوَكِؽ اسْمـََي قَمؿِّ ًَّ ، وَمَلظَمَذ سمَِقِدَهو، َوىَموَل ًمَِػوـمَِؿَي قَمَؾْقَفو اًم

، َوَزْيٌد، َوضَمْعَػٌر، ومَ  ل، َوىَموَل وَموظْمَتَصَؿ ومِقَفو قَمكِمٌّ : َأَكو َأطَمؼُّ ِِبَو َوِهَل اسْمـَُي قَمؿِّ َؼوَل قَمكِمٌّ

ل َوظَموًَمُتَفو ضَمْعَػٌر: اسْمـَُي قَمؿِّ
(1)

و اًمـٌَِّلُّ   تِل، َوىَموَل َزْيٌد: اسْمـَُي َأظِمل، وَمَؼَه ِِبَ ََتْ

  :إُمِّ »خِلَوًَمتَِفو، َوىَموَل ِٜ ِْْزَف َّ ُٜ بِ : شاَْلَٚف ِّْل َإْٔ »، َوىَموَل ًمَِعكِمٍّ َٝ ِم

ٚ ِمَْْؽ  َٕ َِل»، َوىَموَل جِلَْعَػٍر: شَوَأ ُِ َِل َوُخ ِْ َٝ َخ ْٓ ٚ »، َوىَموَل ًمَِزْيٍد: شَأْصَب َٕ َٝ َأُخق ْٕ َأ

ٚ َٕ  .شَوَمْقَٓ

 (1807، زقه 1433/ ص 4)ج  هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ـُ اًْمؼَ  صَمـَو َهوؿِمُؿ سْم ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـُ طَمدَّ صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم وؾِمِؿ، ح وطَمدَّ

ٌُْد ا صَمـَو قَم ٍر، ح وطَمدَّ ـِ قَمامَّ ـْ قِمْؽِرَمَي سْم و قَم ، يِماَلمُهَ َكو َأسُمق قَموِمٍر اًْمَعَؼِديُّ  هللإسِْمَراِهقَؿ، َأظْمؼَمَ

                                                        
سموب قمؿرة  شاعمغوزي»يمذا هـو ذم هذا اعمقوع مـ اًمٌخوري، وىمد ذيمرهو قمغم اًمصقاب ذم يمتوب  (3) 

ىمول قمكم: أكو أظمذهتو وهل سمـً قمؿل، وىمول ضمعػر: اسمـي قمؿل وظموًمتفو َتتك، »(: 7/499اًمؼضوء )

 ِبو جلعػر ّٕن ظموًمتفو َتتف. إًمخ، احلديٌ ومؼه شوىمول زيد: اسمـي أظمل...
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َكو َأسُمق قَمكِمٍّ احْلَـَِػلُّ قمُ  ، َوَهَذا طَمِديُثُف َأظْمؼَمَ اِرِملُّ ـِ اًمدَّ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ٌِْد  هللٌَْقُد اسْم ـُ قَم سْم

صَمـِل َأِِّب، ىَموَل:  ـُ ؾَمَؾَؿَي، طَمدَّ صَمـِل إَِيوُس سْم ٍر، طَمدَّ ـُ قَمامَّ صَمـَو قِمْؽِرَمُي َوُهَق اسْم اعمَِْجقِد، طَمدَّ

َة ِموَئًي، َوقَمَؾْقَفو   هللىَمِدْمـَو احْلَُدْيٌَِقَي َمَع َرؾُمقِل ا ـُ َأْرسَمَع قَمنْمَ َوَكْح

َٓ شمُ  قَن ؿَموًة  ًُ يِمقَِّي،   هللْرِوَُّيو، ىَموَل: وَمَؼَعَد َرؾُمقُل اََخْ ٌَو اًمرَّ قَمغَم ضَم

َؼْقـَو َواؾْمَتَؼْقـَو، ىَموَل: صُمؿَّ إِنَّ َرؾُمقَل ا ًَ ، وَم ًْ و سَمَصَؼ ومِقَفو، ىَموَل: وَمَجوؿَم و َدقَمو، َوإِمَّ  هللوَمنِمَّ

  َْجَرةِ َدقَموَكو ًمِؾ ٌَوَيْعُتُف أَ ٌَْقَعِي ذِم َأْصِؾ اًمشَّ َل اًمـَّوِس، صُمؿَّ ، ىَموَل: وَم وَّ

ـَ اًمـَّوِس، ىَموَل:  ُٜ »سَموَيَع، َوسَموَيَع، طَمتَّك إَِذا يَموَن ذِم َوؾَمٍط ِم َّ َِ :  شَبٚيِْع َيٚ َش ًُ ىَموَل: ىُمْؾ

ِل اًمـَّوِس، ىَموَل:  هللىَمْد سَموَيْعُتَؽ َيو َرؾُمقَل ا  هلل، ىَموَل: َوَرآِِن َرؾُمقُل اشَوَأْيًوٚ»ذِم َأوَّ

  ًٓ  هلل، ىَموَل: وَمَلقْمَطوِِن َرؾُمقُل ا-ل ًَمْقَس َمَعُف ؾِماَلٌح َيْعـِ  -قَمِز

  صُمؿَّ سَموَيَع، طَمتَّك إَِذا يَموَن ذِم آظِمِر اًمـَّوِس، -َأْو َدَرىَمًي  -طَمَجَػًي ،

؟»ىَموَل:  ُٜ َّ َِ ِْل َيٚ َش ًُ َٓ ُتَبٚيِ : ىَمْد سَموَيْعُتَؽ َيو َرؾُمقَل ا شَأ ًُ ِل اًمـَّوِس، هللىَموَل: ىُمْؾ  ذِم َأوَّ

ٌَوَيْعُتُف اًمثَّوًمَِثَي، صُمؿَّ ىَموَل زِم: شَوَأْيًوٚ»َوذِم َأْوؾَمِط اًمـَّوِس، ىَموَل:  ـَ »، ىَموَل: وَم ، َأْي ُٜ َّ َِ َيٚ َش

ُتَؽ  ٍَ ُْٔتَؽ؟ -َأْو َدَرَؿُتَؽ  -َحَج : َيو َرؾُمقَل اشافَّتِل َأْظَى ًُ ل هلل، ىَموَل: ىُمْؾ ، ًَمِؼَقـِل قَمؿِّ

، وَمَلقْمَطْقُتفُ  ًٓ وَهو، ىَموَل: وَمَضِحَؽ َرؾُمقُل ا قَموِمٌر قَمِز ، َوىَموَل:  هللإِيَّ

ُل: ا» َوَّ ْٕ ٚفَِّذي َؿَٚل ا ـَ َؽ  َّٕ ٌِِْل َحبًِٔبٚ هُ فِٓإِ ِز ؿَّ َأْب ٍْ َٕ ـْ  ُّٛ إَِِلَّ ِم ، صُمؿَّ إِنَّ شَق َأَح

ْؾَح طَمتَّك َمَشك سَمْعُضـَو ذِم سَمْعٍض، َواْصَطَؾْحـَو، ىَمو يمِلَم َراؾَمُؾقَكو اًمصُّ ًُ اعمُْنْمِ َل: َويُمـْ

ٌَْقِد ا ـِ قُم ـْ ـَمَعوِمِف،  هللشَمٌِقًعو ًمَِطْؾَحَي سْم ُف، َوَأظْمِدُمُف، َوآيُمُؾ ِم ًُّ َأؾْمِؼل وَمَرؾَمُف، َوَأطُم

ًُ َأْهكِم َوَموزِم ُمَفوضِمًرا إمَِم ا ، ىَموَل: وَمَؾامَّ َوَرؾُمقًمِِف  هللَوشَمَريْم

َي، َواظْمَتَؾَط سَمعْ  ـُ َوَأْهُؾ َمؽَّ ًُ اْصَطَؾْحـَو َكْح ْح ًَ ًُ ؿَمَجَرًة وَمَؽ ٌَْعٍض، َأشَمْق ُضـَو سمِ

َي،  ـْ َأْهِؾ َمؽَّ يمِلَم ِم ـَ اعمُْنْمِ ًُ ذِم َأْصؾَِفو، ىَموَل: وَمَلشَموِِن َأْرسَمَعٌي ِم ؿَمْقيَمَفو وَموْوَطَجْع

ًُ إمَِم  هللوَمَجَعُؾقا َيَؼُعقَن ذِم َرؾُمقِل ا ًْم ، وَمَلسْمَغْضُتُفْؿ، وَمَتَحقَّ

ـْ ؿَمَجَرٍة ُأظْمَرى، َوقَمؾَّ  ٌَْقـاََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ إِْذ َكوَدى ُمـَوٍد ِم ُؼقا ؾِماَلطَمُفْؿ َواْوَطَجُعقا، وَم
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ًُ ؾَمْقِػل، صُمؿَّ ؿَمَدْدُت  ـْم ـُ ُزَكْقٍؿ، ىَموَل: وَموظْمؽَمَ ، ىُمتَِؾ اسْم ـَ َأؾْمَػِؾ اًْمَقاِدي، َيو ًَمْؾُؿَفوضِمِري

َْرسَمَعِي َوُهْؿ ُرىُمقٌد، وَمَلظَمْذُت ؾِماَل  ْٕ طَمُفْؿ، وَمَجَعْؾُتُف ِوْغًثو ذِم َيِدي، ىَموَل: قَمغَم ُأوًَمِئَؽ ا

ًُ اًمَِّذي ومِقِف  سْم َّٓ َضَ َٓ َيْروَمُع َأطَمٌد ِمـُْؽْؿ َرْأؾَمُف إِ ٍد،  َم َوضْمَف حُمَؿَّ ، َواًمَِّذي يَمرَّ ًُ صُمؿَّ ىُمْؾ

ًُ ِِبِْؿ َأؾُمقىُمُفْؿ إمَِم َرؾُمقِل ا ، ىَموَل: َوضَموَء  هللقَمْقـَوُه، ىَموَل: صُمؿَّ ضِمْئ

ٌَاَلِت، ُيَؼوُل ًَمُف: ِمْؽَرٌز َيُؼقُدُه إمَِم َرؾُمقِل اقَمؿِّ  ـَ اًْمَع  هللل قَموِمٌر سمَِرضُمٍؾ ِم

  يملَِم، وَمـََظَر إًَِمْقِفْؿ َرؾُمقُل ـَ اعمُْنْمِ ٌِْعلَم ِم ٍػ ذِم ؾَم قَمغَم وَمَرٍس، ُُمَػَّ

ُجقِر، َوثَِْٚهُ »، وَمَؼوَل:  هللا ٍُ ْؿ َبْدُء اْف ـْ َْلُ ُُ َعَػو ، ومَ شَدُظقُهْؿ، َي

 جم يل ىل مل خل ٱّٰ: هلل، َوَأْكَزَل ا هللقَمـُْفْؿ َرؾُمقُل ا
َفو [14]اًمػتح:   ِّمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم َيَي يُمؾَّ ْٔ   .ا

ٌٌَؾ،  ًٓ سَمْقـَـَو َوسَملْمَ سَمـِل حَلَْقوَن ضَم ىَموَل: صُمؿَّ ظَمَرضْمـَو َراضِمِعلَم إِمَم اعمَِْديـَِي، وَمـََزًْمـَو َمـِْز

يُمقَن، ْقَؾَي   هللوَموؾْمَتْغَػَر َرؾُمقُل ا َوُهُؿ اعمُْنْمِ ٌََؾ اًمؾَّ ـْ َرىِمَل َهَذا اجْلَ عمَِ

ِلِّ  ُف ـَمؾِقَعٌي ًمِؾـٌَّ ْقَؾَي  يَمَلكَّ ًُ شمِْؾَؽ اًمؾَّ َوَأْصَحوسمِِف، ىَموَل ؾَمَؾَؿُي: وَمَرىِمق

ٌَ َرؾُمقُل ا ٌََع شَملْمِ َأْو صَماَلصًمو، صُمؿَّ ىَمِدْمـَو اعْمَِديـََي، وَم َمَع  سمَِظْفِرهِ   هللَمرَّ

ًُ َمَعُف سمَِػَرِس ـَمْؾَحَي  هللهُماَلِم َرؾُمقِل ا َرسَموٍح  ، َوَأَكو َمَعُف، َوظَمَرضْم

ـِ اًْمَػَزاِريُّ ىَمْد َأهَموَر قَمغَم فَمْفِر َرؾُمقِل ا مْحَ ٌُْد اًمرَّ ٌَْحـَو إَِذا قَم يِف َمَع اًمظَّْفِر، وَمَؾامَّ َأْص  هللُأَكدِّ

 َِيو َرسَموُح، ظُمْذ َهَذا ، وَموؾْمَتوىَمُف َأمْجََع، َوىَمَتَؾ َراقم : ًُ َقُف، ىَموَل: وَمُؼْؾ

ٌَْقِد ا ـَ قُم َأنَّ   هلل، َوَأظْمؼِمْ َرؾُمقَل اهللاًْمَػَرَس وَمَلسْمؾِْغُف ـَمْؾَحَي سْم

ًُ اعمَِْديـََي،  ٌَْؾ ًُ قَمغَم َأيَمَؿٍي، وَموؾْمَتْؼ طِمِف، ىَموَل: صُمؿَّ ىُمْؿ يملَِم ىَمْد َأهَموُروا قَمغَم َهْ اعمُْنْمِ

 ًُ ُز، َأىُمقُل:وَمـَوَدْي ٌِْؾ َوَأْردَمِ ًُ ذِم آصَموِر اًْمَؼْقِم َأْرِمقِفْؿ سمِوًمـَّ ٌَوطَموْه، صُمؿَّ ظَمَرضْم  صَماَلصًمو: َيو َص

يَْمـــــــَقعِ  ْٕ ـُ ا  َأَكـــــــو اسْمـــــــ
 

ــــــعِ   وَّ ــــــْقُم اًمرُّ ــــــْقُم َي  َواًْمَق
 

ْفؿِ  ًَّ إمَِم يَمتِِػِف،  وَمَلحْلَُؼ َرضُماًل ِمـُْفْؿ وَمَلُصؽُّ ؾَمْفاًم ذِم َرطْمؾِِف، طَمتَّك ظَمَؾَص َكْصُؾ اًم
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: ظُمْذَهو ًُ  .ىَموَل: ىُمْؾ

يَْمـــــــَقعِ  ْٕ ـُ ا  َأَكـــــــو اسْمـــــــ
 

ــــــعِ   وَّ ــــــْقُم اًمرُّ ــــــْقُم َي  َواًْمَق
 

ًُ ؿَمَجَرًة، هللىَموَل: وَمَقا ًُ َأْرِمقِفْؿ َوَأقْمِؼُر ِِبِْؿ، وَمنَِذا َرضَمَع إِزَمَّ وَموِرٌس َأشَمْق ، َمو ِزًْم

ًُ ذِم َأْصؾَِفو، صُمؿَّ َرَمْقُتُف وَمعَ  ًْ ٌَُؾ، وَمَدظَمُؾقا ذِم وَمَجَؾ َؼْرُت سمِِف، طَمتَّك إَِذا شَمَضوَيَؼ اجْلَ

ٌَُعُفْؿ  ًُ يَمَذًمَِؽ َأشْم َجوَرِة، ىَموَل: وَماَم ِزًْم ُّيِْؿ سمِوحْلِ ًُ ُأَردِّ ٌََؾ وَمَجَعْؾ شَمَضوُيِؼِف، قَمَؾْقُت اجْلَ

ـْ فَمْفِر َرؾُمقِل ا هللطَمتَّك َمو ظَمَؾَؼ ا ـْ سَمِعػٍم ِم ْػُتفُ   هللِم َّٓ ظَمؾَّ َوَراَء  إِ

ـْ صَماَلصملَِم سُمْرَدًة،  ٌَْعُتُفْؿ َأْرِمقِفْؿ طَمتَّك َأًْمَؼْقا َأيْمَثَر ِم ْقا سَمْقـِل َوسَمْقـَُف، صُمؿَّ اشمَّ فَمْفِري، َوظَمؾَّ

َجوَرِة  ـَ احْلِ ًُ قَمَؾْقِف آَراًمو ِم َّٓ ضَمَعْؾ َٓ َيْطَرطُمقَن ؿَمْقًئو إِ قَن َو َتِخػُّ ًْ َوصَماَلصملَِم ُرحْمًو، َي

ـْ صَمـِقٍَّي، وَمنَِذا   هللَفو َرؾُمقُل اَيْعِرومُ  َوَأْصَحوسُمُف، طَمتَّك َأشَمْقا ُمَتَضوِيًؼو ِم

ْقَن  قا َيَتَضحَّ ًُ ، وَمَجَؾ ـُ سَمْدٍر اًْمَػَزاِريُّ ْوَن  -ُهْؿ ىَمْد َأشَموُهْؿ وُماَلُن سْم  -َيْعـِل َيَتَغدَّ

: َمو َهَذا  ًُ قَمغَم َرْأِس ىَمْرٍن، ىَموَل اًْمَػَزاِريُّ ًْ ـْ َهَذا َوضَمَؾ ِذي َأَرى؟ ىَموًُمقا: ًَمِؼقـَو ِم اًمَّ

َح، َوا  ذِم َأْيِديـَو، ىَموَل: وَمْؾَقُؼْؿ هللاًْمؼَمْ
ٍ
ء ، َمو وَموَرىَمـَو ُمـُْذ هَمَؾٍس َيْرِمقـَو طَمتَّك اْكَتَزَع يُمؾَّ َرْ

ـَ إًَِمْقِف َكَػٌر ِمـُْؽْؿ َأْرسَمَعٌي، ىَموَل: وَمَصِعَد إزَِمَّ ِمـُْفْؿ َأْرسَمَعٌي ذِم اجْلَ  ٌَِؾ، ىَموَل: وَمَؾامَّ َأْمَؽـُقِِن ِم

ـُ  : َأَكو ؾَمَؾَؿُي سْم ًُ ؟ ىَموَل: ىُمْؾ ًَ ـْ َأْك ، َوَم َٓ : َهْؾ شَمْعِروُمقِِن؟ ىَموًُمقا:  ًُ اًْمَؽاَلِم، ىَموَل: ىُمْؾ

ٍد  َم َوضْمَف حُمَؿَّ يَْمَقِع، َواًمَِّذي يَمرَّ ْٕ َّٓ ا َٓ َأـْمُؾُى َرضُماًل ِمـُْؽْؿ إِ  ،

 َٓ ، ىَموَل: وَمَرضَمُعقا، َأْدَريْمُتُف، َو ُـّ ٌُـِل َرضُمٌؾ ِمـُْؽْؿ وَمُقْدِريَمـِل، ىَموَل َأطَمُدُهْؿ: َأَكو َأفُم  َيْطُؾ

ًُ وَمَقاِرَس َرؾُمقِل ا ًُ َمَؽوِِن طَمتَّك َرَأْي ُؾقَن   هللوَماَم سَمِرطْم َيَتَخؾَّ

، قَمغَم إصِْمِرهِ  ؾََمِديُّ ْٕ ظَْمَرُم ا ْٕ هُلُُؿ ا َجَر، ىَموَل: وَمنَِذا َأوَّ ، َوقَمغَم  اًمشَّ َْكَصوِريُّ ْٕ َأسُمق ىَمَتوَدَة ا

 ، ـَ ْقا ُمْدسمِِري ظَْمَرِم، ىَموَل: وَمَقًمَّ ْٕ ، ىَموَل: وَمَلظَمْذُت سمِِعـَوِن ا ؾَْمَقِد اًْمؽِـِْديُّ ْٕ ـُ ا إصِْمِرِه اعمِْْؼَداُد سْم

َٓ َيْؼَتِطُعقَك طَمتَّك َيْؾَحَؼ َرؾُمقُل ا : َيو َأظْمَرُم، اطْمَذْرُهْؿ  ًُ   هللىُمْؾ
ـُ سمِوَوَأْص  ًَ شُمْمِم ،  هللَحوسُمُف، ىَموَل: َيو ؾَمَؾَؿُي، إِْن يُمـْ ظِمِر، َوشَمْعَؾُؿ َأنَّ اجْلَـََّي طَمؼٌّ ْٔ َواًْمَقْقِم ا
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 ، ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ْقُتُف، وَموًْمَتَؼك ُهَق َوقَم َفوَدِة، ىَموَل: وَمَخؾَّ ْؾ سَمْقـِل َوسَملْمَ اًمشَّ ، وَماَل ََتُ َواًمـَّوَر طَمؼٌّ

ـِ وَمَؼَتؾَ ىَموَل: وَمَعَؼَر سمِعَ  مْحَ ٌُْد اًمرَّ ـِ وَمَرؾَمُف، َوـَمَعـَُف قَم مْحَ َل قَمغَم وَمَرؾِمفِ ٌِْد اًمرَّ قَّ َؼ ُف، َوََتَ ، َوحَلِ

، وَمَطَعـَُف وَمَؼَتَؾُف،   هللَأسُمق ىَمَتوَدَة وَموِرُس َرؾُمقِل ا ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ سمَِع

ٍد  َم َوضْمَف حُمَؿَّ غَم ِرضْمكَمَّ طَمتَّك َمو ، ًَمَتٌِْعُتُفْؿ َأقْمُدو قمَ وَمَقاًمَِّذي يَمرَّ

ٍد  ـْ َأْصَحوِب حُمَؿَّ ٌَوِرِهْؿ ؿَمْقًئو طَمتَّك َأَرى َوَراِئل ِم َٓ هُم ، َو

سُمقا ِمـُْف َوُهْؿ  ْؿِس إمَِم ؿِمْعٍى ومِقِف َموٌء ُيَؼوُل ًَمُف: َذو ىَمَرٍد ًمَِقنْمَ ٌَْؾ هُمُروِب اًمشَّ َيْعِدًُمقا ىَم

ْقُتُفْؿ قَمـُْف  قِمَطوٌش، ىَموَل: وَمـََظُروا إِزَمَّ َأقْمُدو وَماَم  -َيْعـِل َأضْمَؾْقُتُفْؿ قَمـُْف  -َوَراَءُهْؿ، وَمَخؾَّ

وَن ذِم صَمـِقٍَّي، ىَموَل: وَمَلقْمُدو وَمَلحْلَُؼ َرضُماًل ِمـُْفْؿ  ُرضُمقَن وَمَقْشَتدُّ َذاىُمقا ِمـُْف ىَمْطَرًة، ىَموَل: َوََيْ

: ظُم  ًُ ْفٍؿ ذِم ُكْغِض يَمتِِػِف، ىَموَل: ىُمْؾ ًَ ُف سمِ  .ْذَهووَمَلُصؽُّ

ـــــــَقعِ و يَْم ْٕ ـُ ا ـــــــ ـــــــو اسْم  َأَك
 

ــــــعِ   وَّ ــــــْقُم اًمرُّ ــــــْقُم َي  َواًْمَق
 

ِف، َأيْمَققُمَؽ سُمْؽَرَة،  ًِ : َكَعْؿ َيو قَمُدوَّ َكْػ ًُ ُف، َأيْمَققُمُف سُمْؽَرَة؟ ىَموَل: ىُمْؾ ىَموَل: َيو صَمؽَِؾْتُف ُأمُّ

ًُ ِِبِاَم أَ   هللؾُمقىُمُفاَم إمَِم َرؾُمقِل اىَموَل: َوَأْرَدْوا وَمَرؾَملْمِ قَمغَم صَمـِقٍَّي، ىَموَل: وَمِجْئ

 َوؾَمِطقَحٍي ، ـٍ ٌَ ـْ ًَم ِطقَحٍي ومِقَفو َمْذىَمٌي ِم ًَ َؼـِل قَموِمٌر سمِ ، ىَموَل: َوحَلِ

ًُ َرؾُمقَل ا ، صُمؿَّ َأشَمْق ًُ سْم ْلُت َوَذِ َوُهَق قَمغَم   هللومِقَفو َموٌء، وَمَتَقوَّ

ْهُتُْؿ قَمـُْف، وَمنَِذا َرؾُمقُل ا  اًمَِّذي طَمْلَّ
ِ
سمَِؾ   هللاعمَْوء ىَمْد َأظَمَذ شمِْؾَؽ اإْلِ

يملَِم، َويُمؾَّ ُرْمٍح َوسُمْرَدٍة، َوإَِذا سماَِلٌل َكَحَر  ـَ اعْمُنْمِ  اؾْمَتـَْؼْذشُمُف ِم
ٍ
ء سمِِؾ َويُمؾَّ َرْ ـَ اإْلِ َكوىَمًي ِم

ـَ اًْمَؼْقِم، َوإَِذا ُهَق َيْشِقي ًمَِرؾُمقِل ا اًمَِّذي  ـْ   هللاؾْمَتـَْؼْذُت ِم ِم

: َيو َرؾُمقَل ايَمٌِِدَهو َوؾَمـَو ًُ ـَ اًْمَؼْقِم ِموَئَي َرضُمٍؾ هللِمَفو، ىَموَل: ىُمْؾ ، ظَمؾِّـِل وَمَلْكَتِخُى ِم

َّٓ ىَمَتْؾُتُف، ىَموَل: وَمَضِحَؽ َرؾُمقُل ا ٌَْؼك ِمـُْفْؿ خُمؼِْمٌ إِ ٌُِع اًْمَؼْقَم، وَماَل َي  هللوَمَلشمَّ

  :اًمـَّوِر، وَمَؼوَل 
ِ
، َأُتَراَك يَ »طَمتَّك سَمَدْت َكَقاضِمُذُه ذِم َوْقء ُٜ َّ َِ ٚ َش

َٝ َؾِٚظًَل؟ ْْ : َكَعْؿ، َواًمَِّذي َأيْمَرَمَؽ، وَمَؼوَل:  شـُ ًُ َرْوَن يِف َأْرِض »ىُمْؾ َْ ُٔ َن َف ْٔ ُُؿ ا إِْنَّ
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ٚنَ  ٍَ ـْ هَمَطَػوَن، وَمَؼوَل: َكَحَر هَلُْؿ وُماَلٌن ضَمُزوًرا وَمَؾامَّ يَمَشُػقا شَؽَى ، ىَموَل: وَمَجوَء َرضُمٌؾ ِم

ٌَْحـَو ىَموَل َرؾُمقُل ضِمْؾَدَهو َرَأْوا همُ  ٌَوًرا، وَمَؼوًُمقا: َأشَمويُمُؿ اًْمَؼْقُم، وَمَخَرضُمقا َهوِرسملَِم، وَمَؾامَّ َأْص

ُٜ »:  هللا َّ َِ َٚفتَِْٚ َش َْٔقَم َأُبق َؿَتَٚدَة، َوَخْرَ َرجَّ َٚن َخْرَ ُؾْرَشَِْٕٚٚ اْف ، شـَ

وِرِس، َوؾَمْفَؿ ؾَمْفَؿلْمِ ؾَمْفَؿ اًْمػَ   هللىَموَل: صُمؿَّ َأقْمَطوِِن َرؾُمقُل ا

اضِمِؾ، وَمَجَؿَعُفاَم زِم مَجِقًعو، صُمؿَّ َأْرَدوَمـِل َرؾُمقُل ا َوَراَءُه قَمغَم   هللاًمرَّ

َْكَصوِر  ْٕ ـَ ا ػُم، ىَموَل: َويَموَن َرضُمٌؾ ِم ًِ ـُ َك ٌَْقـاََم َكْح  َراضِمِعلَم إمَِم اعْمَِديـَِي، ىَموَل: وَم
ِ
ٌَوء اًْمَعْض

ا، ىَموَل: وَمجَ  ٌَُؼ ؿَمدًّ ًْ ـْ ُمَسٚبٍِؼ؟»َعَؾ َيُؼقُل: َٓ ُي ؟ َهْؾ ِم ِٜ
َٓ ُمَسٚبٌِؼ إَِػ ادَِْديَْ وَمَجَعَؾ  شَأ

يًػو، ىَموَل:  َٓ هَتَوُب َذِ : َأَمو شُمْؽِرُم يَمِرياًم، َو ًُ ًُ يَماَلَمُف، ىُمْؾ ُيِعقُد َذًمَِؽ ىَموَل: وَمَؾامَّ ؾَمِؿْع

َّٓ َأْن َيُؽقَن َرؾُمقَل ا ، إِ : يَ  هللَٓ ًُ ، سمَِلِِّب هللو َرؾُمقَل ا، ىَموَل: ىُمْؾ

ضُمَؾ، ىَموَل:  ل، َذْرِِن وَمِْلُؾَموسمَِؼ اًمرَّ َٝ »َوُأمِّ ًُ شإِْن ِصْئ : اْذَهْى إًَِمْقَؽ َوصَمـَْق ًُ ، ىَموَل: ىُمْؾ

وًمو  ًُ قَمَؾْقِف َذَ ، وَمَطَػْرُت وَمَعَدْوُت، ىَموَل: وَمَرسَمْط وَملْمِ  -ِرضْمكَمَّ ٌِْؼل َكَػِز،  -َأْو َذَ َأؾْمَت

وًمو  صُمؿَّ قَمَدْوُت  ًُ قَمَؾْقِف َذَ وَملْمِ  -ذِم إصِْمِرِه، وَمَرسَمْط ًُ طَمتَّك َأحْلََؼفُ ، صُمؿَّ إِ -َأْو َذَ ، ِنِّ َروَمْع

ًَ َوا : ىَمْد ؾُمٌِْؼ ًُ ُف سَملْمَ يَمتَِػْقِف، ىَموَل: ىُمْؾ ٌَْؼُتُف هللىَموَل: وَمَلُصؽُّ ًَ ، ىَموَل: وَم ُـّ ، ىَموَل: َأَكو َأفُم

َّٓ صَماَلَث ًَمَقوٍل طَمتَّك ظَمَرضْمـَو إمَِم ظَمْقؼَمَ َمَع َرؾُمقِل اهللإمَِم اعمَِْديـَِي، ىَموَل: وَمَقا  هلل، َمو ًَمٌِْثـَو إِ

 ِل قَموِمٌر َيْردَمُِز سمِوًْمَؼْقم   :، ىَموَل: وَمَجَعَؾ قَمؿِّ

َٓ اهلل َمــــو اْهَتــــَدْيـَوشَمــــو  هلل ًَمــــْق

ـُ قَمـ  ـْ وَمْضـؾَِؽ َمـو اؾْمـَتْغـَْقـَوَوَكْح
 

  َٓ ـــــــ َو َٓ َص ىْمـَو َو ـــــــدَّ ْقـَوشَمَص  ؾَّ

ـــــ ٌِّ ـــــووَمَث ىَمْقـَ َٓ ـــــَداَم إِْن  ىَْم ْٕ  ًِ ا
 

ـــــووَ  ـــــؽِقـًَي قَمَؾْقـَ ـْ ؾَم ـــــِزًَم  َأْك
  

ـْ َهَذا؟»:  هللوَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َر »ىَموَل: َأَكو قَموِمٌر، ىَموَل:  شَم ٍَ َؽ

َّٓ   هلل، ىَموَل: َوَمو اؾْمَتْغَػَر َرؾُمقُل اشَفَؽ َربَُّؽ  ُف إِ وٍن ََيُصُّ ًَ ْك إِلِ

ـُ اخْلَطَّوِب َوُهَق قَمغَم مَجٍَؾ ًَمُف: َيو َكٌِلَّ ااؾْمُتْشِفدَ  َٓ َمو َمتَّْعَتـَو هلل، ىَموَل: وَمـَوَدى قُمَؿُر سْم ، ًَمْق
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ْقِػِف، َوَيُؼقُل: ًَ ، ىَموَل: ظَمَرَج َمؾُِؽُفْؿ َمْرطَمٌى ََيْطُِر سمِ  سمَِعوِمٍر، ىَموَل: وَمَؾامَّ ىَمِدْمـَو ظَمْقؼَمَ

ًْ ظَمْقــؼَمُ َأِنِّ مَ  ــْد قَمؾَِؿــ  ْرطَمــُى ىَم
 

ُب   ـــرَّ ـــٌؾ ُُمَ ـــاَلِح سَمَط ًِّ ـــويمِل اًم  ؿَم
 

 ٌَ ــُروُب َأىْم ــُى إَِذا احْلُ ًْ شَمَؾفَّ ــ  َؾ
  

ل قَموِمٌر، وَمَؼوَل:  ىَموَل: َوسَمَرَز ًَمُف قَمؿِّ

ـــوِمرُ  ـــؼَمُ َأِنِّ قَم ًْ ظَمْق ـــ ـــْد قَمؾَِؿ  ىَم
 

ـــو  ـــوِمرُ ؿَم ـــٌؾ ُمَغ ـــاَلِح سَمَط ًِّ  يمِل اًم
 

، وَمَقىَمَع ؾَمقْ  سَمَتلْمِ ُػُؾ ىَموَل: وَموظْمَتَؾَػو َضْ ًْ ُػ َمْرطَمٍى ذِم شُمْرِس قَموِمٍر، َوَذَهَى قَموِمٌر َي

ِف، وَمَؼَطَع َأيْمحَ  ًِ فُ ًَمُف، وَمَرضَمَع ؾَمْقُػُف قَمغَم َكْػ ًُ ًْ ومِقَفو َكْػ   .َؾُف، وَمَؽوَك

ـْ َأْصَحوِب اًمـٌَِّلِّ  ، وَمنَِذا َكَػٌر ِم ًُ ، ىَموَل ؾَمَؾَؿُي: وَمَخَرضْم
ًُ اًمـٌَِّلَّ َيُؼقًُمقَن: سَمَطَؾ قَمَؿُؾ قَموِمٍر، ىمَ  ُف، ىَموَل: وَمَلشَمْق ًَ َوَأَكو  َتَؾ َكْػ

: َيو َرؾُمقَل ا ًُ  هلل، سَمَطَؾ قَمَؿُؾ قَموِمٍر؟ ىَموَل َرؾُمقُل اهللَأسْمؽِل، وَمُؼْؾ

 :«ـْ َؿَٚل َذفَِؽ؟ ـْ َأْصَحوسمَِؽ، ىَموَل:  شَم : َكوٌس ِم ًُ ىَموَل: ىُمْؾ

تَ » ـْ َؿَٚل َذفَِؽ، َبْؾ َفُف َأْجُرُه َمرَّ َذَب َم ، صُمؿَّ َأْرؾَمَؾـِل إِمَم قَمكِمٍّ َوُهَق َأْرَمُد، وَمَؼوَل: شْغِ ـَ

ُّٛ ا»
َٜ َرُجًَل ُُيِ اَي ُْظىَِغَّ افرَّ ًُ - شَوَرُشقُففُ  هللُُيِبُُّف ا»َأْو  - شَوَرُشقَففُ  هللَٕ ، ىَموَل: وَمَلشَمْق

ًُ سمِِف رَ  ًُ سمِِف َأىُمقُدُه َوُهَق َأْرَمُد، طَمتَّك َأشَمْق ،  هللؾُمقَل اقَمؾِقًّو، وَمِجْئ
اَيَي، َوظَمَرَج َمْرطَمٌى، وَمَؼوَل: َأ َوَأقْمَطوُه اًمرَّ َؼ ذِم قَمْقـَْقِف وَمؼَمَ ًَ ٌَ  وَم

ًْ ظَمْقــؼَمُ َأِنِّ َمْرطَمــُى  ــْد قَمؾَِؿــ  ىَم
 

ُب   ـــرَّ ـــٌؾ ُُمَ ـــاَلِح سَمَط ًِّ ـــويمِل اًم  ؿَم
 

 ٌَ ـــــُروُب َأىْم ـــــُى إَِذا احْلُ ًْ شَمَؾفَّ ـــــ  َؾ
 

:  وَمَؼوَل قَمكِمٌّ

ْتـِ  ــؿَّ ــِذي ؾَم ــو اًمَّ ــَدَرهْ َأَك ــل طَمْق  ل ُأمِّ
 

ـــَرهْ   ـــِف اعمَْـَْظ ـــوٍت يَمِري ٌِ هَموسَم ـــ  يَمَؾْق
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ـــَْدَرهْ  ًَّ ــَؾ اًم ــوِع يَمْق ــقِفُؿ سمِوًمصَّ  ُأوومِ
 

َب َرْأَس َمْرطَمٍى وَمَؼَتَؾُف، صُمؿَّ    .يَموَن اًْمَػْتُح قَمغَم َيَدْيفِ  ىَموَل: وَمَيَ

صَمـَو ـُ حَيَْقك، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ  ىَموَل إسِْمَراِهقُؿ: طَمدَّ ٌِْد اًْمَقاِرِث، قَم ـُ قَم َؿِد سْم ٌُْد اًمصَّ قَم

رٍ  ـِ قَمامَّ ٌِ سمُِطقًمِفِ قِمْؽِرَمَي سْم  .، ِِبََذا احْلَِدي

ـْ قِمْؽِرَمَي  ٍد، قَم ـُ حُمَؿَّ صَمـَو اًمـَّْيُ سْم ، طَمدَّ َؾِؿلُّ ًُّ َْزِديُّ اًم ْٕ ـُ ُيقؾُمَػ ا صَمـَو َأمْحَُد سْم وطَمدَّ

ٍر ِِبََذا ـِ قَمامَّ  .سْم

 (164/ ص 4)ج  هللد زمحُ اقال اإلماو أمح : 

ـْ  ـْ َأِِّب إؾِْمَحوَق، قَم اِئقُؾ، قَم صَمـَو إِْهَ : طَمدَّ َٓ ، ىَمو ـُ َأِِّب سُمَؽػْمٍ ـُ آَدَم، َواسْم صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

ـِ ضُمـَوَدَة  ٌٌِْمِّ سْم ِي اًْمَقَداِع  -طُم ُؾقزِمُّ َويَموَن ىَمْد ؿَمِفَد َيْقَم طَمجَّ ًَّ ـُ آَدَم: اًم َقك سْم ، -ىَموَل حَيْ

دِّي ظَ »:  هللىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َٗ َٓ ُي ٚ ِمُْْف، َو َٕ َّٓ َظِعي ِمِّْل َوَأ ِّْل إِ

ٚ َأْو َظِعي  َٕ   .شَأ

 : ـُ َأِِّب سُمَؽػْمٍ َِِْض َظِّْل دَ »َوىَموَل اسْم ٚ َأْو َظِعي َٓ َي َٕ َّٓ َأ  .شْيِْل إِ

 صمـو اًمزسمػمي، صمـو إهائقؾ مثؾف.

ـِ ضُمـَوَدَة، طَم  -يعـل اًمزسمػمي  -وصمـوه  ٌٌِْمِّ سْم ـْ طُم ـْ َأِِّب إؾِْمَحوَق، قَم يٌؽ، قَم صَمـَو َذِ دَّ

َِِّب إؾِْمَحوَق »ِمْثَؾُف ىَموَل:  ِٕ  ًُ ـَ وَمُؼْؾ ًَ ِمـُْف؟ ىَموَل: َوىَمَػ قَمَؾْقـَو قَمغَم وَمَرٍس ًَمُف  : َأْي ؾَمِؿْع

ٌِقعِ ذِم َُمْؾِ  ًَّ ٌَّوَكِي اًم ـَو ذِم ضَم  .شًِ

 هذا طمديٌ صحقح.

 (370/ ص 1)ج  هللرتمرٖ زمحُ اقال اإلماو ال : 

ـْ ضَمْعَػٍر  ـُ قَموِمٍر، قَم صَمـَو إؾَْمَقُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد اجلَْقَهِريُّ ىمول: طَمدَّ صَمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم طَمدَّ
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ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َأسمِقِف، ىَموَل:  هللإمَْحَِر، قَم ـِ سُمَرْيَدَة، قَم ـْ اسْم ، قَم
ٍ
ـِ قَمَطوء  إِمَم »سْم

ِ
وء ًَ يَموَن َأطَمىَّ اًمـِّ

ضَموِل قَمكِمٌّ   هللَرؾُمقِل ا ـَ اًمرِّ   .شوَموـمَِؿُي َوِم

ـُ ؾَمِعقدٍ  ـْ َأْهِؾ سَمْقتِفِ ىَموَل إسِْمَراِهقُؿ سْم   .: َيْعـِل ِم

ـْ َهَذا اًمَقضْمفِ » َّٓ ِم َٓ َكْعِروُمُف إِ ـٌ هَمِريٌى  ًَ ٌٌ طَم  .شَهَذا طَمِدي

 (214/ ص 10)ج  هللقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

صَمـَو حُمَؿَّ  ـْ ؾَمَؾَؿَي طَمدَّ ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ ضَمْعَػٍر ىَموَل: طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وٍر ىَموَل: طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم

ـِ َأْرىَمَؿ  حَيَي، َأْو َزْيِد سْم ـْ َأِِّب َهِ ُث، قَم َػْقِؾ حُيَدِّ ًُ َأسَمو اًمطُّ ـِ يُمَفْقٍؾ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ؿَمؽَّ  -سْم

ٌَُي  ِلِّ  -ؿُمْع ـِ اًمـٌَّ هُ مَ »ىَموَل:  قَم َٓ ِعي َمْق ًَ ُه َؾ َٓ ُٝ َمْق ْْ ـُ َهَذا   ،شـْ 

ـٌ هَمِريٌى  ًَ ٌٌ طَم  .طَمِدي

ٌِْد اوَ  ـْ َمْقُؿقٍن َأِِّب قَم ، قَم ٌَ ٌَُي، َهَذا احلَِدي ـِ هللَرَوى ؿُمْع ـِ َأْرىَمَؿ، قَم ـْ َزْيِد سْم ، قَم

ِلِّ   َكْحَقُه.  اًمـٌَّ

ـُ َأؾِمقٍد َصوطِمُى ا حَيَي ُهَق: طُمَذْيَػُي سْم ِلِّ َوَأسُمق َهِ  .ًمـٌَّ

 هذا طمديٌ صحقح.

 (353/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـِل قَم ـُ َواىِمٍد، طَمدَّ لْمُ سْم ًَ صَمـِل احْلُ ٌَوِب، طَمدَّ ـُ احْلُ صَمـَو َزْيُد سْم ـُ سُمَرْيَدَة،  هللطَمدَّ سْم

َكو ظَمْقؼَمَ وَمَلظَمَذ اًمؾَِّقاءَ  صَمـِل َأِِّب سُمَرْيَدُة ىَموَل: طَموَسْ ْ ُيْػَتْح ًَمُف،  طَمدَّ َف َومَل َأسُمق سَمْؽٍر وَموْكٍَمَ

ـَ اًْمَغِد قُمَؿُر صُمؿَّ أَ  ٌة ظَمَذُه ِم ْ ُيْػَتْح ًَمُف، َوَأَصوَب اًمـَّوَس َيْقَمِئٍذ ؿِمدَّ وَمَخَرَج وَمَرضَمَع، َومَل

َقاَء َؽًدا إَِػ َرُجٍؾ ُُيِبُُّف »:  هللَرؾُمقُل ا َوضَمْفٌد. وَمَؼوَل  ِِّ إِِّنِّ َداؾٌِع اف

ُّٛ ا هللا
َٓ  هللَوَرُشقُفُف، َوُُيِ َتَح َففُ َوَرُشقَفُف  ٍْ ـَو َأنَّ ش َيْرِجُع َحتَّك ُي ًُ ٌٌَي َأْكُػ . وَمٌِْتـَو ـَمقِّ

ٌََح َرؾُمقُل ا َصغمَّ اًْمَغَداَة، صُمؿَّ ىَموَم ىَموِئاًم   هللاًْمَػْتَح هَمًدا، وَمَؾامَّ َأْن َأْص
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 َواًمـَّوُس قَمغَم َمَصوومِّ 
ِ
ِفْؿ، وَمَدقَمو قَمؾِقًّو َوُهَق َأْرَمُد، وَمَتَػَؾ ذِم قَمْقـَْقِف َوَدوَمَع إًَِمْقِف وَمَدقَمو سمِوًمؾَِّقاء

  .اًمؾَِّقاَء َووُمتَِح ًَمفُ 

ـْ شَمَطوَوَل هَلَو  .ىَموَل سُمَرْيَدُة: َوَأَكو ومِقَؿ

: أظمؼمكو حمؿد سمـ هلل(، ىمول رمحف ا4)ص  شاخلصوئص»وىمد أظمرضمف اًمـًوئل ذم 

 سمـ ظموًمد، ىمول: أظمؼمكو طمًلم سمـ واىمد سمف. قمكم سمـ طمرب، ىمول أظمؼمكو معوذ

 هذا طمديٌ صحقح.

 (350/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـِ سُمَرْيَدَة، ـِ اسْم ٌَْقَدَة، قَم ـِ قُم ـْ ؾَمْعِد سْم قَْمَؿُش، قَم ْٕ صَمـَو ا صَمـَو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، طَمدَّ ـْ  طَمدَّ قَم

ٍي ىَموَل: عمََّو ىَمِدْمـَو ىَموَل: ، ذِم َهِ  هللَأسمِقِف ىَموَل: سَمَعَثـَو َرؾُمقُل ا َْٔػ »يَّ ـَ

ْؿ؟رَ  ُُ َٜ َصِٚحبِ ًُ َرْأِد  شَأْيُتْؿ َصَحَٚب ي. ىَموَل: وَمَروَمْع و ؿَمَؽْقشُمُف َأْو ؿَمَؽوُه هَمػْمِ ىَموَل: وَمنِمَّ

ِلُّ  ٌَوسًمو. ىَموَل: وَمنَِذا اًمـٌَّ ًُ َرضُماًل ِمْؽ ىَمْد امْحَرَّ َوضْمُفُف ىَموَل: َوُهَق  َويُمـْ

ُٝ »: َيُؼقُل  ْْ ـُ ـْ  ُّٔفُ  َم
ِعي َوفِ ًَ َُّٔف َؾ

 .شَوفِ

 هذا طمديٌ صحقح.

 (347/ ص 5)ج  هللّقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

، طَمدَّ  ـُ ُديَملْمٍ صَمـَو اًْمَػْضُؾ سْم ـِ احْلََؽؿِ طَمدَّ ـُ َأِِّب هَمـِقََّي، قَم ، صَمـَو اسْم ٌَػْمٍ ـِ ضُم ـْ ؾَمِعقِد سْم ، قَم

ـْ سُمَرْيَدةَ  ٌَّوٍس، قَم ـِ قَم ـِ اسْم ًُ ِمـُْف ضَمْػَقًة، وَمَؾامَّ  قَم ـَ وَمَرَأْي ىَموَل: هَمَزْوُت َمَع قَمكِمٍّ اًْمَقَؿ

ًُ قَمغَم َرؾُمقِل ا ًُ َوضْمَف   هللىَمِدْم ْصُتُف، وَمَرَأْي َذيَمْرُت قَمؾِقًّو وَمَتـَؼَّ

ُ وَمَؼوَل:   هللَرؾُمقِل ا ُٝ َأْوَػ بِٚدُْ »َيَتَغػمَّ ـْ َيٚ ُبَرْيَدُة َأَفْس ِمَِْغ ِم ْٗ

 ْٕ ْؿ؟َأ ِٓ ِس : سَمغَم َيو َرؾُمقَل ا شٍُ ًُ ُٝ ». ىَموَل: هللىُمْؾ ْْ ـُ ـْ  هُ  َم َٓ ِعي َمْق ًَ ُه َؾ َٓ  .شَمْق

 هذا طمديٌ صحقح.
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 (366/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ًُ ؾَمِعقَد سمْ  ـْ َأِِّب إؾِْمَحوَق ىَموَل: ؾَمِؿْع ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـَ طَمدَّ

ِلِّ  ـْ َأْصَحوِب اًمـٌَّ ٌي َأْو ؾِمتٌَّي ِم ًَ َوْهٍى ىَموَل: َكَشَد قَمكِمٌّ اًمـَّوَس، وَمَؼوَم ََخْ

هلل، وَمَشِفُدوا َأنَّ َرؾُمقَل ا   :ىَموَل« ُٝ ْْ ـُ ـْ   َم

هُ  َٓ ِعي َمْق ًَ ُه َؾ َٓ  .شَمْق

 هذا طمديٌ صحقح.

 (99) ص  «اخلصاٜص»يف  هللقال اإلماو اليطاٜٕ زمحُ ا : 

ٌُْد اأَ  َكو قَم ـُ قَمكِمٍّ ىَموَل: َأظْمؼَمَ صَمـَو َكٍْمُ سْم ـُ حَيَْقك ىَموَل: طَمدَّ و سْم ِِن َزيَمِريَّ ـُ َداُوَد،  هللظْمؼَمَ سْم

ـْ َأسمِقِف، َأنَّ ؾَمْعًدا ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ، قَم ـَ ـِ َأْيَؿ ٌِْد اًْمَقاطِمِد سْم ـْ قَم  هللقَم

 :« ُه َٓ ِعي َمْق ًَ ُه، َؾ َٓ ُٝ َمْق ْْ ـُ ـْ   .شَم

 هذا طمديٌ صحقح.

 سمـ داود هق اخلريٌل. هللوقمٌد ا

 (45) ص  «اخلصاٜص»يف  هللقال اإلماو اليطاٜٕ زمحُ ا : 

وِب ىَموَل:  ٌِْد اًْمَقهَّ ـُ قَم صَمـَو قُمَؿُر سْم يُّ ىَموَل: طَمدَّ ٌِْد اًْمَعظِقِؿ اًْمَعـؼَْمِ ـُ قَم ٌَّوُس سْم َكو اًْمَع َأظْمؼَمَ

ـُ ؾُمَؾْقاَم  صَمـَو ُمْعَتِؿُر سْم ـِ طَمدَّ ـْ قِمْؿَراَن سْم ، قَم ـْ ِرسْمِعلٍّ ـْ َمـُْصقٍر، قَم ـْ َأسمِقِف، قَم َن، قَم

ِلَّ  ُّٛ ا»ىَموَل:  طُمَصلٍم، َأنَّ اًمـٌَّ
َٜ َرُجًَل ُُيِ اَي ُْظىَِغَّ افرَّ  هللَٕ

 .شغَم َيَدْيفِ ، وَمَػَتَح اهلل قمَ وَمَدقَمو قَمؾِقًّو، َوُهَق َأْرَمدُ  شَوَرُشقُففُ  هللُُيِبُُّف ا»َأْو ىَموَل:  شَوَرُشقَففُ 

 هذا طمديٌ صحقح.
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 (2424، زقه 1883/ ص 4)ج  هللقال مطله زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم ُد سْم ٌََي، َوحُمَؿَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم ـِ ُكَؿػْمٍ  هللطَمدَّ َِِّب سَمْؽٍر  -سْم ِٕ ْػُظ   -َواًمؾَّ

وءَ  ـْ َزيَمِريَّ ، قَم ـُ سمِنْمٍ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ : طَمدَّ َٓ ًِ ىَمو ـْ َصِػقََّي سمِـْ ٌََي، قَم ـِ ؿَمْق ـْ ُمْصَعِى سْم ، قَم

ِلُّ  ًْ قَموِئَشُي: ظَمَرَج اًمـٌَّ : ىَموًَم ًْ ٌََي، ىَموًَم هَمَداًة َوقَمَؾْقِف ِمْرٌط  ؿَمْق

لْمُ وَمَدظَمَؾ َمَعُف، ًَ ـُ قَمكِمٍّ وَمَلْدظَمَؾُف، صُمؿَّ ضَموَء احْلُ ـُ سْم ًَ ـْ ؿَمْعٍر َأؾْمَقَد، وَمَجوَء احْلَ ٌؾ، ِم  ُمَرطمَّ

 نث مث  زث  ٱّٰٱ»صُمؿَّ ضَموَءْت وَموـمَِؿُي وَمَلْدظَمَؾَفو، صُمؿَّ ضَموَء قَمكِمٌّ وَمَلْدظَمَؾُف، صُمؿَّ ىَموَل: 
 .ش[]إطمزاب  ِّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

 (499/ ص 2)ج  هللقال أبْ ٓعلٙ زمحُ ا : 

اِئقُؾ، قمَ  ْهَ
صَمـَو إِ ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ لْمُ سْم ًَ صَمـَو طُم ، طَمدَّ صَمـَو ُزَهػْمٌ ٌِْد اطَمدَّ ـِ قِمْصَؿَي  هللـْ قَم سْم

ًُ َأسَمو ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريَّ َيُؼقُل: َأظَمَذ َرؾُمقُل ا اَيَي   هللىَموَل: ؾَمِؿْع اًمرَّ

َهو صُمؿَّ ىَموَل:  ٚ؟»وَمَفزَّ َٓ َِّ ُْٖخُذَهٚ بَِح ـْ َي سَمػْمُ وَمَؼوَل: َأَكو، وَمَؼوَل:  ،شَم صُمؿَّ  ،شَأِمطْ »وَمَجوَء اًمزُّ

وَمَؼوَل  شَأِمطْ »صُمؿَّ ىَموَم آظَمُر ىَموَل: َأَكو، وَمَؼوَل:  ،شَأِمطْ »: َأَكو، وَمَؼوَل: ىَموَم َرضُمٌؾ آظَمُر وَمَؼوَل 

رُّ »:  هللَرؾُمقُل ا
ٍِ َٓ َي ٚ َرُجًَل  َٓ ََّْٔ

ُْظىِ َٕ ٍد  َّّ َرَم َوْجَف ُُمَ ـْ َوافَِّذي َأ

ٚ، َهَٚك َيٚ َظِعُّ  ٌََضَفو صُمؿَّ اْكَطَؾَؼ طَمتَّك وَمَتَح ا ،شَِبَ و  وَمَدكَ  هللوَمَؼ ، َوضَموَء سمَِعْجَقهِتَ َوظَمْقؼَمَ

 .َوىَمِديِدَهو

هتذيى »سمـ قمصؿي يؼول ومقف: اسمـ قمصؿ، يمام ذم  هللهذا طمديٌ صحقح، وقمٌد ا

 .شاًمتفذيى

 (485/ ص 8)ج  هللقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

ٌْدُ  ؾٍِؿ، َوقَم ًْ ـُ ُم وُن سْم صَمـَو قَمػَّ وٍر ىَموَل: طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌِْد  طَمدَّ ـُ قَم َؿِد سْم اًمصَّ

ـِ َموًمٍِؽ،  ـْ َأَكِس سْم ـِ طَمْرٍب، قَم ـْ ؾِماَمِك سْم ـُ ؾَمَؾَؿَي، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم : طَمدَّ َٓ اًمَقاِرِث، ىَمو
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ِلُّ  ٌَ اًمـٌَّ اَءٌة َمَع َأِِّب سَمْؽٍر، صُمؿَّ َدقَموُه وَمَؼوَل:  ىَموَل: سَمَع ٌِل »سمؼَِمَ َٓ َيَْْب

َغ َهَذا  ِِّ ََحٍد َأْن ُيَب ـْ َأْهِع ِٕ َّٓ َرُجٌؾ ِم قًّو وَمَلقمْ  شإِ
وهوَمَدقَمو قَمؾِ  .وَطوُه إِيَّ

 هذا طمديٌ طمًـ همريى مـ طمديٌ أكس.

 1ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ: هق طمديٌ طمًـ قمغم ذط مًؾؿ، وأظمرضمف أمحد )ج

 ( مـ ـمريؼ محود سمـ ؾمؾؿي.91)ص  شاخلصوئص»(، واًمـًوئل ذم 131/ص 

 (88 /  ص1)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٍب،  ـِ ُمَيِّ ـْ طَموِرصَمَي سْم ـْ َأِِّب إؾِْمَحوَق، قَم اِئقُؾ، قَم صَمـَو إِْهَ ـُ آَدَم، طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

، ىَموَل: سَمَعَثـِل َرؾُمقُل ا ـْ قَمكِمٍّ : َيو َرؾُمقَل   هللقَم ًُ ، وَمُؼْؾ ـِ إمَِم اًْمَقَؿ

ُـّ ِمـِّ  هللا ٌَْعُثـِل إِمَم ىَمْقٍم ُهْؿ َأؾَم ىَْمِِضَ سَمْقـَُفْؿ. ىَموَل: إِكََّؽ شَم ِٕ ، َؾِ٘نَّ ا»ل  ْٛ َٚػ  هللاْذَه ًَ َت

 ُٝ َُٔثبِّ َبَؽ  َش ِْ ََٕؽ، َوَُيِْدي َؿ  .شفَِسٚ

 هذا طمديٌ صحقح.

 هللقال اإلماو اليطاٜٕ زمحُ ا: 

ـِ  لْمِ سْم ًَ ـْ احْلُ ـُ ُمقؾَمك، قَم صَمـَو اًْمَػْضُؾ سْم ، ىَموَل: طَمدَّ ٌٍ ـُ طُمَرْي لْمُ سْم ًَ َكو احْلُ  َأظْمؼَمَ

ٌِْد ا ـْ قَم ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ظَمَطَى َأسُمق سَمْؽٍر، َوقُمَؿُر  هللَواىِمٍد، قَم ـِ سُمَرْيَدَة، قَم  سْم
ٌَِرةٌ »:  هللوَموـمَِؿَي، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا َٚ َص ضَمَفو  شإِْنَّ ، وَمَزوَّ ٌََفو قَمكِمٌّ وَمَخَط

 .ِمـْفُ 

(، وأظمرضمف اسمـ 316ًمؾـًوئل )ص  شاخلصوئص»هذا طمديٌ صحقح، وهق ذم 

(، وىمول: صحقح قمغم 367/ص 1(، واحلويمؿ )ج 449)ج  شاعمقارد»طمٌون يمام ذم 

ضموه.  ذط اًمشقخلم، ومل َيرِّ
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 (:2405، زقه 1871/ ص 4)ج  هللقال اإلماو مطله زمحُ ا 

ـْ  ، قَم ـِ اًْمَؼوِريَّ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـَ قَم صَمـَو َيْعُؼقُب َيْعـِل اسْم ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـْ َأسمِقِف، قَم ، ىَموَل َيْقَم  هللؾُمَفْقٍؾ، قَم

 : ُّٛ ا»ظَمْقؼَمَ
َٜ َرُجًَل ُُيِ اَي ُْظىَِغَّ َهِذِه افرَّ َتُح ا هللَٕ ٍْ ىَموَل قُمَؿُر  شَظَذ َيَدْيفِ  هللَوَرُشقَفُف، َي

َّٓ يَ  َموَرَة إِ ًُ اإْلِ ٌْ ٌَ ـُ اخْلَطَّوِب: َمو َأطْم وَوْرُت هَلَو َرضَموَء َأْن ُأْدقَمك هَلَو، سْم ًَ ْقَمِئٍذ، ىَموَل وَمَت

وَهو، َوىَموَل:   هللىَموَل وَمَدقَمو َرؾُمقُل ا ـَ َأِِّب ـَموًمٍِى، وَمَلقْمَطوُه إِيَّ قَمكِمَّ سْم

َتَح ا» ٍْ ، َحتَّك َي ْٝ
ٍِ َت ِْ َٓ َت َْٔؽ  هللاْمِش، َو َِ وَر قَمكِمٌّ ؿَمْقًئو صُمؿَّ َوىَمَػ وَ  شَظ ًَ ، ىَموَل وَم ًْ مَلْ َيْؾَتِػ

َخ: َيو َرؾُمقَل ا َٓ إَِفَف »قَمغَم َموَذا ُأىَموشمُِؾ اًمـَّوَس؟ ىَموَل:  هللوَمٍَمَ ُدوا َأْن  َٓ ْؿ َحتَّك َيْن ُٓ ِْ َؿٚتِ

َّٓ ا ًدا َرُشقُل ا هللإِ َّّ ْؿ، هللَوَأنَّ ُُمَ قا ِمَْْؽ ِدَمَٚءُهْؿ َوَأْمَقاَْلُ ًُ ْد َمَْ ََ ُِقا َذفَِؽ َؾ ًَ ، َؾَِ٘ذا َؾ

 َّٓ ْؿ َظَذ اإِ ٚ َوِحَسَُٚبُ َٓ َِّ  .شهلل بَِح

 (:78، زقه 86/ ص 1)ج  هللقال اإلماو مطله زمحُ ا 

قَْمَؿِش، ح  ْٕ ـِ ا صَمـَو َويِمقٌع، َوَأسُمق ُمَعوِوَيَي، قَم ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم طَمدَّ

ـُ حَيَْقك، َواًمؾَّْػُظ ًَمُف، َأظْمؼَمَ  صَمـَو حَيَْقك سْم ـِ َوطَمدَّ ـْ قَمِديِّ سْم قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا َكو َأسُمق ُمَعوِوَيَي، قَم

ِلِّ  ُف ًَمَعْفُد اًمـٌَّ َؿَي، إِكَّ ًَ ٌََّي، َوسَمَرَأ اًمـَّ : َواًمَِّذي وَمَؾَؼ احْلَ ، ىَموَل: ىَموَل قَمكِمٌّ ـْ ِزرٍّ ، قَم ًٍ صَموسمِ

لِّ  ُمِّ ْٕ :  ا ٌَِو »إزَِمَّ َٓ ُيْب ، َو ـٌ ِم ْٗ َّٓ ُم َٓ ُُيِبَِّْل إِ َّٓ ُمَْٚؾٌِؼ َأْن   .شِْل إِ

  ٘فضاٜل فاطن: 

 (3632، زقه 627/ ص 6)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـْ ومَِراٍس، قمَ  وُء، قَم صَمـَو َزيَمِريَّ صَمـَو َأسُمق ُكَعْقٍؿ، طَمدَّ ـْ طَمدَّ ، قَم ْعٌِلِّ وٍق، ـْ قَموِمٍر اًمشَّ َمْنُ

ـْ قَموِئَشَي  ًْ وَموـمَِؿُي مَتٌِْم يمَ قَم ٌََؾ : َأىْم ًْ ِلِّ ، ىَموًَم َلنَّ ِمْشَقَتَفو َمٌْمُ اًمـٌَّ

 ُِّل َفو  شَمْرَحًبٚ بِْٚبَْتِل»: ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ًَ صُمؿَّ َأضْمَؾ
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ٌِْؽلَم؟ صُمؿَّ َأَهَّ  ًُ هَلَو: مِلَ شَم ، وَمُؼْؾ ًْ ٌََؽ ـْ ؿِماَمًمِِف، صُمؿَّ َأَهَّ إًَِمْقَفو طَمِديًثو وَم ـْ َيِؿقـِِف، َأْو قَم  قَم

َلًْمُتَفو قَمامَّ إًَِمْقَفو طَمِديًثو وَمَضِحؽَ  ًَ ـْ طُمْزٍن، وَم ًُ يَموًمَقْقِم وَمَرطًمو َأىْمَرَب ِم : َمو َرَأْي ًُ ، وَمُؼْؾ ًْ

وُْمٌِمَ ِهَّ َرؾُمقِل ا ِٕ  ًُ : َمو يُمـْ ًْ ِلُّ  هللىَموَل: وَمَؼوًَم ، طَمتَّك ىُمٌَِض اًمـٌَّ

َلًْمُتَفو ًَ  .، وَم

 : : َأَهَّ إِزَمَّ ًْ ِٚرُضِْ »وَمَؼوًَم ًَ َٚن ُي ـَ يَؾ  ُف َظَٚرَضِْل إِنَّ ِجْزِ َّٕ ًة، َوإِ ٍٜ َمرَّ ؾَّ َشَْ ـُ ْرآَن  َُ ل اف

ًٚؿٚ ِِب  ْٔتِل َْلَ ُل َأْهِؾ َب ِؽ َأوَّ َّٕ َّٓ َحََضَ َأَجِع، َوإِ ، َوَٓ ُأَراُه إِ َتْغِ َٚم َمرَّ ًَ ، شاف ًُ ٌََؽْق . وَم

، َأْو ِٕ »وَمَؼوَل:  ِٜ
َِّٔدَة َِٕسِٚء َأْهِؾ اجَلَّْ قِِّن َش ُُ ِمِْغَ َأَمٚ َتْرَضْغَ َأْن َت ْٗ ًُ  شَسِٚء ادُ وَمَضِحْؽ

 .ًمَِذًمَِؽ 

 (.1440، رىمؿ 3906 - 3904/ص 4ورواه مًؾؿ )ج 

 (3767، زقه 105/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ  ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، قَم ـِ اسْم ـِ ِديـَوٍر، قَم ـْ قَمْؿِرو سْم ـُ قُمَقْقـََي، قَم صَمـَو اسْم صَمـَو َأسُمق اًمَقًمِقِد، طَمدَّ طَمدَّ

ـِ خَمَْرَمَي، َأنَّ َرؾُمقَل ااعمِ  َقِر سْم ٌٜ ِمِّْل، »، ىَموَل:  هللًْ ًَ ُٜ َبْو َّ
َؾٚضِ

ٚ َأْؽَوَبِْل َٓ ـْ َأْؽَوَب َّ  .شَؾ

  (3729، زقه 85/ ص 7ّقال )ج : 

 ، لْمٍ ًَ ـُ طُم صَمـِل قَمكِمُّ سْم ، ىَموَل: طَمدَّ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ َأنَّ طَمدَّ

 ًْ ًْ سمَِذًمَِؽ، وَموـمَِؿُي وَمَلشَم ِؿَع ًَ ًَ َأِِّب ضَمْفٍؾ وَم ـَ خَمَْرَمَي، ىَموَل: إِنَّ قَمؾِقًّو ظَمَطَى سمِـْ َقَر سْم ًْ
اعمِ

ٌَـَوشمَِؽ،  هللَرؾُمقَل ا
: َيْزقُمُؿ ىَمْقُمَؽ َأكََّؽ َٓ شَمْغَضُى ًمِ ًْ ، وَمَؼوًَم

ًَ َأِِّب ضَمْفٍؾ، وَمَؼوَم رَ  ِؿْعُتُف طِملَم  هللؾُمقُل اَوَهَذا قَمكِمٌّ َكويمٌِح سمِـْ ًَ ، وَم

َد، َيُؼقُل:  َثِْل َوَصَدَؿِْل، َوإِنَّ »شَمَشفَّ بِِٔع، َؾَحدَّ ـَ افرَّ ِٚص ْب ًَ ُٝ َأَبٚ اف ْح َُ ْٕ ُد َأ ًْ ٚ َب َأمَّ

َرُه َأْن َيُسقَءَهٚ، َوا ـْ ٌٜ ِمِّْل َوإِِّنِّ َأ ًَ َٜ َبْو َّ
ُٝ َرُشقِل ا هللَؾٚضِ ُع بِْْ ِّ َت  هللَٓ ََتْ
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  ٌَِْْيَ  ش، ِظَْْد َرُجٍؾ َواِحدٍ هللُٝ َظُدوِّ اَوب َك قَمكِمٌّ اخِلْط  .وَمؽَمَ

 (.1449، رىمؿ 3904 - 3901/ص 4ورواه مًؾؿ )ج 

 (284/ ص 10)ج  هللقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـَو قَم َكو حُمَ  هللطَمدَّ ـُ َمـُْصقٍر، ىَموَٓ: َأظْمؼَمَ ، َوإؾِْمَحوُق سْم ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ـُ سْم ُد سْم ؿَّ

ـِ  ـْ ِزرِّ سْم ـِ قَمْؿٍرو، قَم ـِ اعمِْـَْفوِل سْم ـِ طَمٌِقٍى، قَم َة سْم ـْ َمْقَنَ اِئقَؾ، قَم ـْ إِْهَ ُيقؾُمَػ، قَم

ِلِّ  ل َمَتك قَمْفُدَك شَمْعـِل سمِوًمـٌَّ ـْ طُمَذْيَػَي، ىَموَل: ؾَمَلًَمْتـِل ُأمِّ ٌَْقٍش، قَم طُم

  ََمو زِم سمِِف قَمْفٌد ُمـُْذ يَمَذا َويم ًُ ًُ هَلَو: وَمُؼْؾ ًْ ِمـِّل، وَمُؼْؾ َذا، وَمـَوًَم

ِلَّ  َتْغِػَر زِم  َدقِمقـِل آيِت اًمـٌَّ ًْ َ َمَعُف اعمَْْغِرَب، َوَأؾْمَلًُمُف َأْن َي وَمُلَصكمِّ

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ ًُ َمَعُف اعمَْْغِرَب وَمَصغمَّ طَمتَّك َصغمَّ  َوًَمِؽ، وَمَلشَمْق ْق وَمَصؾَّ

: َكَعْؿ، ىَموَل: اًمِعَشوَء، صُمؿَّ اْكَػَتَؾ وَمَتٌِْعتُ  ًُ ـْ َهَذا، طُمَذْيَػُي؟ ىُمْؾ ِؿَع َصْقيِت، وَمَؼوَل: َم ًَ ُف، وَم

ٌَْؾ َهِذِه  هللَمو طَموضَمُتَؽ هَمَػَر ا َؽ؟ ىَموَل: إِنَّ َهَذا َمَؾٌؽ مَلْ َيـِْزِل إَْرَض ىَمطُّ ىَم ًَمَؽ َوُٕمِّ

 َ ٌَنمِّ َؿ قَمكَمَّ َوُي ؾِّ ًَ ُف َأْن ُي ْقَؾِي اؾْمَتْلَذَن َرسمَّ  َأْهِؾ اجلَـَّيِ اًمؾَّ
ِ
وء ًَ

 .ش...ِِن سمَِلنَّ وَموـمَِؿَي ؾَمقَِّدُة كِ

هذا طمديٌ طمًـ همريى مـ هذا اًمقضمف إٓ مـ طمديٌ إهائقؾ. احلديٌ 

 (، ومؼول: طمدصمـو طمًلم سمـ حمؿد، صمـو إهائقؾ، سمف.193/ص 4أظمرضمف أمحد )ج 

 (370/ ص 10)ج  هللقال اإلماو الرتمرٖ زمحُ ا : 

صَمـَو إسِْمَراِهق ـْ ضَمْعَػٍر طَمدَّ ـُ قَموِمٍر، قَم صَمـَو إؾَْمَقُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد اجلَْقَهِريُّ ىمول: طَمدَّ ُؿ سْم

ٌِْد ا ـْ قَم  إمَِم  هللإمَْحَِر، قَم
ِ
وء ًَ ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: يَموَن َأطَمىَّ اًمـِّ ـِ سُمَرْيَدَة، قَم ـِ اسْم ، قَم

ٍ
ـِ قَمَطوء سْم

ضَموِل قَمكِمٌّ   هللَرؾُمقِل ا ـَ اًمرِّ   .وَموـمَِؿُي َوِم

ـْ َأْهِؾ سَمْقتِِف. ـُ ؾَمِعقٍد: َيْعـِل ِم  ىَموَل إسِْمَراِهقُؿ سْم

ـْ َهَذا اًمَقضْمِف. ـٌ هَمِريٌى، َٓ َكْعِروُمُف إَِّٓ ِم ًَ ٌٌ طَم  َهَذا طَمِدي
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 (128/ ص 14)ج  هللقال أبْ داّد زمحُ ا : 

صَمـَو قُمْثاَم  : طَمدَّ َٓ وٍر، ىَمو ـُ سَمشَّ ، َواسْم ـُ قَمكِمٍّ ـُ سْم ًَ صَمـَو احْلَ اِئقُؾ، طَمدَّ ْهَ
َكو إِ ـُ قُمَؿَر، َأظْمؼَمَ ُن سْم

ـْ ُأمِّ  ًِ ـَمْؾَحَي، قَم ـْ قَموِئَشَي سمِـْ ـِ قَمْؿٍرو، قَم ـِ اعمِْـَْفوِل سْم ـِ طَمٌِقٍى، قَم َة سْم ـْ َمْقَنَ قَم

ًّٓ اعمُْْمِمـلَِم، قَموِئَشَي  ٌََف ؾَمْؿًتو َوَهْدًيو َوَد ًُ َأطَمًدا يَموَن َأؿْم : َمو َرَأْي ًْ َو ىَموًَم  ، َأّنَّ

لَّ  - ، َواهْلَْدَي، َواًمدَّ ًَ ْؿ ًَّ ـُ اًم ًَ ْ َيْذيُمِر احْلَ : طَمِديًثو، َويَماَلًمو، َومَل ـُ ًَ َوىَموَل احْلَ

َم ا  هللسمَِرؾُمقِل ا ـْ وَموـمَِؿَي يَمرَّ ًْ  هللِم ًْ قَمَؾْقِف »َوضْمَفَفو يَموَك إَِذا َدظَمَؾ

َفو ًَ ٌََّؾَفو، َوَأضْمَؾ ًْ  ىَموَم إًَِمْقَفو وَمَلظَمَذ سمَِقِدَهو، َوىَم ِف، َويَموَن إَِذا َدظَمَؾ قَمَؾْقَفو ىَموَم ًِ ذِم َُمْؾِ

َفو ًِ ْتُف ذِم َُمِْؾ ًَ ٌََّؾْتُف، َوَأضْمَؾ  .شإًَِمْقِف، وَمَلظَمَذْت سمَِقِدِه وَمَؼ

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (، وزاد ومقف:174/ص 30احلديٌ رواه اًمؽممذي )ج 

ِلُّ  ًْ قَمؾَ  وَمَؾامَّ َمِرَض اًمـٌَّ ٌَّ ًْ وَموـمَِؿُي وَمَليَم ٌََّؾْتُف صُمؿَّ َدظَمَؾ ْقِف وَمَؼ

 ًُ : إِْن يُمـْ ًُ ، وَمُؼْؾ ًْ ًْ َرْأؾَمَفو وَمَضِحَؽ ًْ قَمَؾْقِف صُمؿَّ َروَمَع ٌَّ ، صُمؿَّ َأيَم ًْ ٌََؽ ًْ َرْأؾَمَفو وَم َروَمَع

َ اًمـٌَِّلُّ  ، وَمَؾامَّ شُمُقذمِّ
ِ
وء ًَ ـَ اًمـِّ وِئـَو وَمنَِذا ِهَل ِم ًَ

ـْ َأقْمَؼِؾ كِ ُـّ َأنَّ َهِذِه ِم ٕفَُم

  َ ًُ هَل ِلِّ ىُمْؾ ًِ قَمغَم اًمـٌَّ
ٌْ ٌَ ًِ طِملَم َأيْم  و: َأَرَأْي

، َمو مَحََؾِؽ قَمغَم  ًِ ًِ َرْأؾَمِؽ وَمَضِحْؽ ًِ قَمَؾْقِف وَمَروَمْع
ٌْ ٌَ ًِ صُمؿَّ َأيْم ٌََؽْق ًِ َرْأؾَمِؽ وَم وَمَروَمْع

ٌََؽقْ  ـْ َوضَمِعِف َهَذا وَم ًٌ ِم ُف َمقِّ ِِن َأكَّ ٌَِذَرٌة َأظْمؼَمَ : إِِنِّ إًِذا ًَم ًْ ِِن َأِنِّ َذًمَِؽ؟ ىَموًَم ، صُمؿَّ َأظْمؼَمَ ًُ

. ًُ ُع َأْهؾِِف حُلُقىًمو سمِِف وَمَذاَك طِملَم َوِحْؽ  َأْهَ

ـْ َهَذا اًمَقضْمِف. ـٌ َصِحقٌح هَمِريٌى ِم ًَ ٌٌ طَم ـْ  َهَذا طَمِدي ٌُ ِم َوىَمْد ُرِوَي َهَذا احلَِدي

ـْ قَموِئَشَي.  هَمػْمِ َوضْمٍف قَم
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 (322/ ص 1)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ـِ طَمدَّ  ـْ قِمْؽِرَمَي، قَم ـُ َأمْحََر، قَم ٌَوُء سْم صَمـَو قِمْؾ صَمـَو َداُوُد، ىَموَل: طَمدَّ َؿِد، طَمدَّ ٌُْد اًمصَّ صَمـَو قَم

ٌَّوٍس: َأنَّ َرؾُمقَل ا ـِ قَم ظَمطَّ َأْرسَمَعَي ظُمُطقٍط، صُمؿَّ ىَموَل:   هللاسْم

« َ ُىقَط؟َأَتْدُروَن َِل ُٝ َهِذِه اْْلُ . ىَموَل:  ش َخَىْى َٓ ِٜ َأْرَبٌع: »ىَموًُمقا: 
َّْ َأْؾَوُؾ َِٕسِٚء اجْلَ

 َّّ ُٜ ُُمَ ُٜ اْبَْ َّ
ُٝ ُخَقْيٍِِد، َوَؾٚضِ ُٜ بِْْ َراَن، َوَخِدََي ّْ ُٝ ِظ ُٜ ُمَزاِحؿٍ َمْرَيُؿ بِْْ ُٜ اْبَْ َٔ  .شٍد، َوآِش

 هذا طمديٌ صحقح.

 :ًفضاٜل احلش 

 (3746، زقه 94/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو َصَدىَمُي،  ، ؾَمِؿَع َأسَمو سَمْؽَرَة، طَمدَّ ـِ ًَ ـِ احلَ صَمـَو َأسُمق ُمقؾَمك، قَم ـُ قُمَقْقـََي، طَمدَّ صَمـَو اسْم طَمدَّ

ِلَّ  ًُ اًمـٌَّ ـُ إمَِم ضَمـٌِِْف، َيـُْظُر إمَِم اًمـَّوِس ؾَمِؿْع ًَ ، قَمغَم اعمِـؼَْمِ َواحَل

ًة، َوَيُؼقُل:  ًة َوإًَِمْقِف َمرَّ ًَؾَّ ا»َمرَّ ٌِّٔد، َوَف ـَ  هللاْبِْل َهَذا َش َأْن ُيْهَِِح بِِف َبْغَ ؾَِئَتْغِ ِم

غَ  ِّ  .شادُْسِِ

 ( 3749ّقال زقه) : 

اَء  ًُ اًمؼَمَ ، ىَموَل: ؾَمِؿْع ِِن قَمِديٌّ ٌَُي، ىَموَل: َأظْمؼَمَ صَمـَو ؿُمْع ـُ اعمِـَْفوِل، طَمدَّ وُج سْم صَمـَو طَمجَّ طَمدَّ

 َِّل ًُ اًمـٌَّ ـُ قَمكِمٍّ قَمغَم ، ىَموَل: َرَأْي ـُ سْم ًَ  قَموشمِِؼِف، ، َواحلَ

َِٖحبَّفُ فِٓا»َيُؼقُل:   .شؿَّ إِِّنِّ ُأِحبُُّف َؾ

 (.1411، رىمؿ 3881/ ص 4وأظمرضمف مًؾؿ )ج 

 (3750، زقه 95/ ص 7)ج  هللّقال البدازٖ زمحُ ا : 

ٌُْد ا َكو قَم ٌَْداُن، َأظْمؼَمَ صَمـَو قَم ، قمَ هللطَمدَّ لْمٍ ًَ ـِ َأِِّب طُم ـُ ؾَمِعقِد سْم ِِن قُمَؿُر سْم ـِ ، ىَموَل: َأظْمؼَمَ
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ًُ َأسَمو سَمْؽٍر  ـِ احَلوِرِث، ىَموَل: َرَأْي ٌََي سْم ـْ قُمْؼ ـِ َأِِّب ُمَؾْقَؽَي، قَم ـَ اسْم ًَ ، َومَحََؾ احَل

، ًَمْقَس ؿَمٌِقٌف سمَِعكِمٍّ »َوُهَق َيُؼقُل:  ِلِّ  .َوقَمكِمٌّ َيْضَحُؽ  شسمَِلِِّب ؿَمٌِقٌف سمِوًمـٌَّ

 ( 3752ّقال زقه) : 

صَمـ ـُ ُمقؾَمك، وطَمدَّ ،  إسِْمَراِهقُؿ سْم ْهِريِّ ـِ اًمزُّ ـْ َمْعَؿٍر، قَم ـُ ُيقؾُمَػ، قَم َكو ِهَشوُم سْم َأظْمؼَمَ

ِِن  ، َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ـِ ًمزُّ َكو َمْعَؿٌر، قَم اِق، َأظْمؼَمَ زَّ ٌُْد اًمرَّ ـْ َأَكٍس، َوىَموَل: قَم مَلْ »َكٌس، ىَموَل: أَ قَم

ِلِّ  ٌََف سمِوًمـٌَّ ـْ َأطَمٌد َأؿْم ـِ قَمكِمٍّ  َيُؽ ـِ سْم ًَ ـَ احلَ  .شِم

 (3747، زقه 94/ ص 7)ج  هللل البدازٖ زمحُ اّقا : 

ـْ  صَمـَو َأسُمق قُمْثاَمَن، قَم ًُ َأِِّب، ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو اعمُْعَتِؿُر، ىَموَل: ؾَمِؿْع ٌد، طَمدَّ دَّ ًَ صَمـَو ُم طَمدَّ

ـِ َزْيٍد  ِلِّ ُأؾَموَمَي سْم ـِ اًمـٌَّ ـَ ، قَم ًَ ُف يَموَن َيْلظُمُذُه َواحلَ ، َأكَّ

اَم ؿَّ إِ فِٓا»َوَيُؼقُل:  ُٓ َِٖحبَّ اَم َؾ ُٓ  .َأْو يَماَم ىَموَل  شِّنِّ ُأِحبُّ

 (2122، زقه 339/ ص 4)ج  هللّقال البدازٖ زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم صَمـَو قَمكِمُّ سْم ٌَْقِد اهللطَمدَّ ـْ قُم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ـِ  هلل، طَمدَّ ـْ َكوومِِع سْم ـِ َأِِّب َيِزيَد، قَم سْم

ـْ َأِِّب ُهرَ  ـِ ُمْطِعٍؿ، قَم ٌَػْمِ سْم ْوِدِّ ضُم ِلُّ ْيَرَة اًمدَّ ، ىَموَل: ظَمَرَج اًمـٌَّ

  ذِم ـَموِئَػِي اًمـََّفوِر، َٓ ُيَؽؾُِّؿـِل َوَٓ ُأيَمؾُِّؿُف، طَمتَّك َأشَمك ؾُمقَق سَمـِل

ًِ وَموـمَِؿَي، وَمَؼوَل   سَمْق
ِ
عُ »ىَمْقـَُؼوَع، وَمَجَؾَس سمِِػـَوء َُ ُع، َأَثؿَّ ُف َُ ْتُف ؿَمْقًئو، وَمَظـَ  شَأَثؿَّ ُف ًَ ٌَ ًُ وَمَح ـْ

ٌََّؾُف َوىَموَل:  ُؾُف، وَمَجوَء َيْشَتدُّ طَمتَّك قَموَكَؼُف، َوىَم ًِّ ُف ؾِمَخوسًمو، َأْو شُمَغ ًُ َو شُمْؾٌِ ؿَّ َأْحبِْبُف فِٓا»َأّنَّ

ـْ ُُيِبُّفُ  َّٛ َم   .شَوَأِح

ٌَْقُد ا ، َأْوشَمَر سمِ هللىَموَل ؾُمْػَقوُن: ىَموَل قُم ٌَػْمٍ ـَ ضُم ُف َرَأى َكوومَِع سْم ِِن َأكَّ  .شَريْمَعيٍ : َأظْمؼَمَ

 (.1413، رىمؿ 3881 - 3881/ص 4وأظمرضمف مًؾؿ )ج 
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 (255/ ص 2)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ًُ َمَع  ـِ إؾِْمَحوَق، ىَموَل: يُمـْ ـْ قُمَؿػْمِ سْم ـِ قَمْقٍن، قَم ـِ اسْم ، قَم ـُ َأِِّب قَمِديٍّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ قَمكِمٍّ وَمَؾِؼَقـَو َأسُمق ُهَرْيرَ  ـِ سْم ًَ ًُ َرؾُمقَل ا»َة وَمَؼوَل: احْلَ ٌُ َرَأْي ٌِّْؾ ِمـَْؽ طَمْق  هللَأِرِِن ُأىَم

  ٌُِّؾ اًمؼؿقصي ىَموَل  ،شُيَؼ
(1)

شَمفُ ،  ٌََّؾ ُهَّ  .ىَموَل: وَمَؼ

  (493ّقال ) ص : 

ًُ َمَع  ـِ إؾِْمَحوَق، ىَموَل: يُمـْ ـْ قُمَؿػْمِ سْم ـِ قَمْقٍن، قَم ـِ اسْم ، قَم ـُ َأِِّب قَمِديٍّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ًُ َرؾُمقَل ااحْلَ  ٌُ َرَأْي ٌِّْؾ ِمـَْؽ طَمْق ، وَمَؾِؼَقـَو َأسُمق ُهَرْيَرَة، وَمَؼوَل: َأِرِِن ُأىَم ـِ قَمكِمٍّ ـِ سْم  هللًَ

  ٌِّ َتفُ »، ىَموَل: ُؾ. ىَموَل: وَمَؼوَل: سمَِؼِؿقِصفِ ُيَؼ بََّؾ َُسَّ ََ  .شَؾ

 هذا طمديٌ طمًـ رضموًمف رضمول اًمصحقح.

 (473/ ص 1)ج  هللقال أبْ ذلند الدازمٕ زمحُ ا : 

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم صَمـَو ُزَهػْمٌ ـُ قَموِمٍر، طَمدَّ َكو إؾَْمَقُد سْم ـْ  هللَأظْمؼَمَ ك، قَم ًَ ـْ قِمق ك، قَم ًَ ـِ قِمق سْم

ِلِّ  ًُ قِمـَْد اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ًَمْقغَم ىَموَل: يُمـْ ـِ َأِِّب ًَمْقغَم، قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ  قَم
ـُ قَمكِمٍّ  ـُ سْم ًَ ْ  َوقِمـَْدُه احْلَ َدىَمِي وَموْكَتَزقَمَفو ِمـُْف َوىَموَل: َأَمو وَمَلظَمَذ مَت ـْ مَتِْر اًمصَّ َرًة ِم

َدىَمُي. َٓ ََتِؾُّ ًَمـَو اًمصَّ ُف  ًَ َأكَّ  قَمؾِْؿ

هذا طمديٌ صحقح، رضموًمف رضمول اًمصحقح، إٓ قمقًك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أِّب 

 ، وهمػمه، وزهػم هق اسمـ معوويي.شهتذيى اًمؽامل»ًمقغم، وىمد وصمَّؼف اسمـ معلم يمام ذم 

(، وومقف أّن أسمو ًمقغم يمون قمـد اًمـٌل 148/ص 4وأظمرضمف أمحد )ج 

  ٌَوَل طَمتَّك ىمول:  -ؿمّؽ زهػم  -وقمغم سمطـف احلًـ أو احلًلم وَم

                                                        
 .شومؼول سمؼؿقصف»يمذا ذم إصؾ، وصقاسمف:  (3) 
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ـِ َرؾُمقِل ا ًُ سَمْقًَمُف قَمغَم سَمْط ٌْـَ   هللَرَأْي و إًَِمْقِف، ىَموَل: َأؾَموِريَع ىَموَل: وَمَقصَم

ِزُظقاَدُظقا ابْ »وَمَؼوَل:  ٍْ َٓ ُت ٌَُّف قَمَؾْقِف. ىَموَل: وَمَلظَمَذ مَتَْرًة  شاْبِْل ِْل، َأْو   وَمَص
ٍ
ىَموَل: صُمؿَّ َدقَمو سماَِمء

َدىَمِي ىَموَل: وَمَلْدظَمَؾَفو ذِم ومِقِف، ىَموَل: وَموْكَتَزقَمَفو ـْ مَتِْر اًمصَّ  . ِم

 (366/ ص 5)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

 ٌَ صَمـَو ؿُمْع ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌِْد اطَمدَّ ـْ قَم َة، قَم ـِ ُمرَّ ـْ قَمْؿِرو سْم ـِ  هللُي، قَم سْم

ـُ قَمكِمٍّ ََيُْطُى سَمْعَدَمو ىُمتَِؾ قَمكِمٌّ  ـُ سْم ًَ ىَْمَؿِر ىَموَل: سَمْقـاََم احْلَ ْٕ ـِ ا ـْ ُزَهػْمِ سْم احْلَوِرِث، قَم

 َرؾُمقَل ا ًُ َْزِد آَدُم ـُمَقاٌل وَمَؼوَل: ًَمَؼْد َرَأْي ْٕ ـَ ا  هللإِْذ ىَموَم َرضُمٌؾ ِم

  :ٌَْقشمِِف َيُؼقُل ِْ »َواِوَعُف ذِم طَم ُِٔحبَُّف، َؾ ِْ ـْ َأَحبَِّْل َؾ ِٚهُد َم ِغ افنَّ ِِّ َُٔب

 َٛ
ٚئِ ٌَ َٓ قَمْزَمُي َرؾُمقِل اشاْف صْمُتُؽؿْ   هلل، َوًَمْق  .َمو طَمدَّ

 هذا طمديٌ صحقح.

سمـ احلورث هق اًمزسمقدي، وزهػم سمـ إىمؿر هق أسمق يمثػم، ًمف شمرمجي ذم  هللقمٌد ا

 ذم اًمؽـك وصّمؼف اًمـًوئل. شاًمتفذيى»

 (.313)ص/ شظمؾؼ أومعول اًمعٌود»احلديٌ أظمرضمف اًمٌخوري ذم 

 نيفضاٜل احلش: 

 (94/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

صَمـَو  ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ لْمُ سْم ًَ صَمـِل طُم ـِ إسِْمَراِهقَؿ، ىَموَل: طَمدَّ لْمِ سْم ًَ ـُ احُل ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ طَمدَّ

ـْ  ـِ َموًمٍِؽ ضَمِريٌر، قَم ـْ َأَكِس سْم ٍد، قَم ٌَْقُد احُمَؿَّ لْمِ  هلل، ُأيِتَ قُم ًَ ـُ ِزَيوٍد سمَِرْأِس احلُ سْم

 :ـِِف ؿَمْقًئو، وَمَؼوَل َأَكٌس ًْ ، َوىَموَل ذِم طُم ًُ ، وَمَجَعَؾ َيـُْؽ ًٍ
ًْ ، وَمُجِعَؾ ذِم ـَم

ٌََفُفْؿ سمَِرؾُمقِل ا»  .ش، َويَموَن خَمُْضقسًمو سمِوًمَقؾْمَؿيِ  هلليَموَن َأؿْم
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 (397/ ص 3)ج  هللقال اإلماو أبْ ٓعلٙ زمحُ ا : 

ـِ  ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ، قَم ـُ ؾَمْعٍد اجْلُْعِػلُّ سمِقُع سْم صَمـَو اًمرَّ صَمـَو َأِِّب، طَمدَّ ، طَمدَّ ـُ ُكَؿػْمٍ صَمـَو اسْم طَمدَّ

ـْ ضَموسمٍِر ىَموَل:  ـْ َأْهِؾ اجْلَـَّ »ؾَموسمٍِط، قَم ُه َأْن َيـُْظَر إمَِم َرضُمٍؾ ِم ـْ َهَّ لْمِ َم ًَ ِي وَمْؾَقـُْظْر إمَِم احْلُ

ـِ قَمكِمٍّ  ًُ َرؾُمقَل ا ،شسْم  .َيُؼقًُمفُ   هللوَمنِِنِّ ؾَمِؿْع

 هذا طمديٌ طمًـ.

 شاجلرح واًمتعديؾ»واًمرسمقع سمـ ؾمعد اجلعػل، ىمول أسمق طموشمؿ: ٓ سملس سمف، يمام ذم 

 ٓسمـف، وقمٌد اًمرمحـ سمـ ؾموسمط وإن كػك ؾمامقمف اسمـ معلم مـ ضموسمر، ومؼد أصمٌتف اسمـ أِّب

: وقمـ شاجلرح واًمتعديؾ»، وىمول اسمـ أِّب طموشمؿ ذم شضمومع اًمتحصقؾ»طموشمؿ يمام ذم 

، (141)ص  شاعمقارد»متصؾ، واحلديٌ أظمرضمف اسمـ طمٌون يمام ذم  هللضموسمر سمـ قمٌد ا

 وقمـده:

، ٕمحد ويمذا ذم شومضوئؾ اًمصحوسمي»، وشمًـد أِّب يعغم»احلًـ أو احلًلم يمام ذم 

 .شمـوىمى احلًلم»ذم  شصحقح اسمـ طمٌون»

 (771/ ص 2)ج  «فطاٜل الصخاب٘»يف  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٌَّوٍس ك ـِ قَم ـِ اسْم ٍر، قَم ـُ َأِِّب قَمامَّ ٍر ُهَق اسْم ـْ قَمامَّ ـُ ؾَمَؾَؿَي، قَم ، كو مَحَّوُد سْم ـِ مْحَ ٌُْد اًمرَّ و قَم

ِلَّ »ىَموَل:  ًُ اًمـٌَّ ٌَ َأهْمؼَمَ  َرَأْي ، َمَعُف ذِم اعمَْـَوِم سمِـِْصِػ اًمـََّفوِر َأؿْمَع

: َيو َرؾُمقَل ا ًُ ٌَُّع ومِقَفو ؿَمْقًئو ىُمْؾ ، َمو َهَذا؟ ىَموَل: َدُم هللىَموُروَرٌة ومِقَفو َدٌم َيْؾَتِؼُطُف، َأْو َيَتَت

ٌَُّعُف ُمـُْذ اًْمَقْقمَ  ْ َأَزْل َأشَمَت لْمِ َوَأْصَحوسمِِف مَل ًَ ٌر: وَمَحِػْظـَو َذًمَِؽ وَمَقضَمْدَكوُه ىُمتَِؾ  .احْلُ ىَموَل قَمامَّ

 .شاًْمَقْقَم  ًمَِؽ ذَ 

ونُ طمدصمـو  ٌَّوٍس ىَموَل: سمـ مًؾؿ قَمػَّ ـِ قَم ـِ اسْم ٍر، قَم ـُ َأِِّب قَمامَّ ُر سْم ، كو مَحَّوٌد ىَموَل: أكو قَمامَّ

ِلَّ » ًُ اًمـٌَّ ٌَ َأهْمؼَمَ  َرَأْي ومِقاَم َيَرى اًمـَّوِئُؿ سمِـِْصِػ اًمـََّفوِر، ىَموِئاًل َأؿْمَع
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ل َيو َرؾُمقَل اسمَِقِدِه ىَموُروَرٌة ومِقَفو َدٌم، وَمؼَ  ًَ َوُأمِّ لْمِ  هللوَل: سمَِلِِّب َأْك ًَ َمو َهَذا؟ ىَموَل: َدُم احْلُ

 َوَأْصَحوسمِِف وَمَؾْؿ َأَزْل َأًْمَتِؼُطُف ُمـُْذ اًْمَقْقَم، وَمَلطْمَصْقـَو َذًمَِؽ اًْمَقْقَم وَمَقضَمُدوُه ىُمتَِؾ ذِم َذًمَِؽ 

 .شاًْمَقْقِم 

 هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط مًؾؿ.

  (216/ ص 1)ج  هللبً مادُ زمحُ ا هللأبْ عبد اقال اإلماو : 

ـِ ِزَيوٍد،  ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـِ ؾَمَؾَؿَي، قَم ـْ مَحَّوِد سْم صَمـَو َويمِقٌع، قَم ٍد ىَموَل: طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو قَمكِمُّ سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة ىَموَل:  ِلَّ »قَم ًُ اًمـٌَّ ـَ قَمكِمٍّ قَمغَم  َرَأْي ـَ سْم ًَ طَموِمَؾ احْلَ

قُؾ قَمَؾْقفِ قمَ  ًِ  .شوشمِِؼِف، َوًُمَعوسُمُف َي

هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح، إٓ قمكم سمـ حمؿد ؿمقخ اسمـ موضمف 

وًمف ؿمقخون يمالمهو قمكم سمـ حمؿد، واًمظوهر أن اعمفؿؾ اًمطـوومز إذ هق سموًمروايي قمـف 

 أقمؾؿ. هللأؿمفر مـ اًمؼرر، وا

 ًّاحلشني فضاٜل احلش: 

 (95/ ص 7)ج  هللقال البدازٖ زمحُ ا : 

ـِ َأِِّب َيْعُؼقَب،  ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع صَمـَو هُمـَْدٌر، طَمدَّ وٍر، طَمدَّ ـُ سَمشَّ ُد سْم صَمـِل حُمَؿَّ طَمدَّ

ٌَْد ا ًُ قَم ـَ َأِِّب ُكْعٍؿ، ؾَمِؿْع ًُ اسْم ٌَُي  هللؾَمِؿْع ـِ اعمُْحِرِم؟ ىَموَل: ؿُمْع ـَ قُمَؿَر، َوؾَمَلًَمُف قَم سْم

ٌُُف َيْؼُتُؾ اًمذُّ 
ًِ ـَ اسْمـَِي َأطْم سَموِب، َوىَمْد ىَمَتُؾقا اسْم ـِ اًمذُّ َلًُمقَن قَم ًْ سَموَب، وَمَؼوَل: َأْهُؾ اًمِعَراِق َي

ِلُّ  هللَرؾُمقِل ا َتَٚي »: ، َوىَموَل اًمـٌَّ َٕ ٚ ٚ َرُْيَ ُُهَ

َٚٔ ْٕ ـَ افدُّ  .شِم

 (2423، زقه 1883/ ص 4)ج  هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

ٌُْد ا صَمـِل قَم ـُ اًم هللطَمدَّ : سْم َٓ ، ىَمو يُّ ٌِْد اًْمَعظِقِؿ اًْمَعـؼَْمِ ـُ قَم ٌَّوُس سْم ، َوقَم وِملُّ اًْمَقاَمِملُّ رُّ
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ـْ َأسمِقِف، ىَموَل:  صَمـَو إَِيوٌس، قَم ٍر، طَمدَّ ـُ قَمامَّ صَمـَو قِمْؽِرَمُي َوُهَق اسْم ٍد، طَمدَّ ـُ حُمَؿَّ صَمـَو اًمـَّْيُ سْم طَمدَّ

ـِ َواحْلُ   هللًَمَؼْد ىُمْدُت سمِـٌَِلِّ ا» ًَ ٌَوَء، طَمتَّك َواحْلَ ْف ، سَمْغَؾَتُف اًمشَّ لْمِ ًَ

ِلِّ  اَمُف َوَهَذا ظَمْؾَػفُ  َأْدظَمْؾُتُفْؿ طُمْجَرَة اًمـٌَّ  .شَهَذا ىُمدَّ

 (434/ ص 8)ج  هللقال أبْ ٓعلٙ زمحُ ا : 

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم صَمـَو َأسُمق سَمْؽٍر، طَمدَّ ـْ قَموِصؿٍ  هللطَمدَّ ـِ َصوًمٍِح، قَم ـْ قَمكِمِّ سْم ـُ ُمقؾَمك، قَم ـْ سْم ، قَم

ٌِْد ا ـْ قَم ، قَم ُيَصكمِّ وَمنَِذا ؾَمَجَد َوصَمَى   هللىَموَل: يَموَن َرؾُمقُل ا هللِزرٍّ

و، وَمنَِذا  و َأؿَموَر إًَِمْقِفْؿ َأْن َدقُمقمُهَ لْمُ قَمغَم فَمْفِرِه، وَمنَِذا َأَراُدوا َأْن َيْؿـَُعقمُهَ ًَ ـُ َواحْلُ ًَ احْلَ

اَلَة َوَوَعُفاَم ذِم طَمْجِرِه. ىمَ  ـِ »وَل: ىَمَه اًمصَّ َّٛ َهَذْي ُِٔح ِْ ـْ َأَحبَِّْل َؾ  .شَم

(، وأظمرضمف اًمـًوئل ذم 140/ص 9هذا طمديٌ طمًـ. وأظمرضمف أسمق يعغم )ج 

: طمدصمـو احلًـ سمـ إؾمحوق، ىمول: صمـو قمٌقد هلل(، ومؼول رمحف ا10)ص/ شاعمـوىمى»

 ، ىمول: أكو قمكم سمـ صوًمح، سمف.هللا

 (3/ ص 3)ج  هللقال اإلماو أمحد زمحُ ا : 

صمَ  ٌِْد اطَمدَّ ـُ قَم ُد سْم صَمـَو  هللـَو حُمَؿَّ ، طَمدَّ يُّ سَمػْمِ ٌََي، اًمزُّ ـُ َمْرَداُك ـُ َأِِّب َيِزيُد سْم صَمـَو اسْم ىَموَل: طَمدَّ

، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ ـُ »:  هللُكْعٍؿ، قَم َس اْْلَ

 ِّٔ َسْغُ َش ِٜ َواْْلُ َّْ  .شَدا َصَبِٚب َأْهِؾ اجْلَ

 (.340)ص/ شاخلصوئص»أظمرضمف اًمـًوئل ذم احلديٌ 

 هللقال زمحُ ا : 

ـْ  ٌََي، قَم
ـُ َمْرَداكِ صَمـَو َيِزيُد سْم صَمـَو َأسُمق ُكَعْقٍؿ ىَموَل: طَمدَّ ـُ َمـُْصقٍر ىَموَل: طَمدَّ َكو قَمْؿُرو سْم َأظْمؼَمَ

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ ىَموَل: ىَموَل  ـِ َأِِّب ُكْعٍؿ، قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ  هللَرؾُمقُل اقَم

 :« ِٜ َّْ َِّٔدا َصَبِٚب َأْهِؾ اجْلَ َسْغُ َش ـُ َواْْلُ َس  .شاْْلَ
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 هذا طمديٌ صحقح.

 (358/ ص 3)ج  هللقال  أبْ داّد زمحُ ا : 

ـُ َواىِمٍد،  لْمُ سْم ًَ صَمـَو طُم صَمُفْؿ، طَمدَّ ٌَوٍب، طَمدَّ ـَ طُم ، َأنَّ َزْيَد سْم
ِ
ـُ اًْمَعاَلء ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

صَمـِل ٌُْد ا طَمدَّ ٌَـَو َرؾُمقُل ا هللقَم ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ظَمَط ـُ سُمَرْيَدَة، قَم ،  هللسْم
لْمُ  ًَ ، َواحْلُ ـُ ًَ ٌََؾ احْلَ ، قَمَؾْقِفاَم ىَمِؿقَصوِن َأمْحََراِن َيْعُثَراِن َوَيُؼقَموِن، وَمـََزَل وَمَلىْم

، صُمؿَّ ىَموَل:  و، وَمَصِعَد ِِباَِم اعمِْـؼَْمَ   ين ىن نن ٱّٰ :هللَصَدَق ا»وَمَلظَمَذمُهَ

ْؿ َأْصِزْ رَ ، [34]اًمتغوسمـ:   ِّ ٰىري َِ ـِ َؾ ُٝ َهَذْي ٌَيِ شَأْي  .، صُمؿَّ َأظَمَذ ذِم اخْلُْط

(، مـ ـمريؼ زيد سمـ احلٌوب سمف، وأظمرضمف 144/ص 4وأظمرضمف أمحد )ج 

(، ومؼول: أظمؼمكو حمؿد سمـ قمٌد اًمعزيز، ىمول: طمدصمـو 308/ص 1اًمـًوئل )ج 

(، 391/ص 1، وأظمرضمف أيًضو )ج اًمػضؾ سمـ مقؾمك قمـ احلًلم سمـ واىمد سمف

 ومؼول: أظمؼمكو يعؼقب سمـ إسمراهقؿ، ىمول: طمدصمـو أسمق متقؾي قمـ احلًلم سمـ واىمد سمف.

(، وىمول: هذا طمديٌ طمًـ همريى، إكام 178/ص 30وأظمرضمف اًمؽممذي )ج 

 (.3390/ص 1كعرومف مـ طمديٌ احلًلم سمـ واىمد، وأظمرضمف اسمـ موضمف )ج 

 هذا طمديٌ صحقح.

 (493/ ص 3)ج  هللمحُ اقال  اإلماو أمحد ز : 

ٌِْد  ـْ قَم ـِ َأِِّب َيْعُؼقَب، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـُ طَموِزٍم، قَم َكو ضَمِريُر سْم صَمـَو َيِزيُد، ىَموَل: َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ـْ َأسمِقِف، ىَموَل: ظَمَرَج قَمَؾْقـَو َرؾُمقُل ا هللا اٍد، قَم ـِ ؿَمدَّ ذِم إِطْمَدى   هللسْم

، اًمظُّْفِر  ـَ  -اًْمَعٍْمِ  َأوِ  -َصاَليَتِ اًْمَعٌِمِّ ًَ لْمَ  -َوُهَق طَموِمٌؾ احْلَ ًَ َم  -َأِو احْلُ وَمَتَؼدَّ

ِلُّ  َجَد سَملْمَ فَمْفَراَِنْ  اًمـٌَّ ًَ ، وَم اَلِة، وَمَصغمَّ َ ًمِؾصَّ وَمَقَوَعُف، صُمؿَّ يَمؼمَّ

ًُ َصاَلشمِِف، ؾَمْجَدًة َأـَموهَلَ  ٌِلُّ  و وَمَؼوَل: إِِنِّ َروَمْع  هللِر َرؾُمقِل اقَمغَم فَمفْ  َرْأِد، وَمنَِذا اًمصَّ
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ذِم ؾُمُجقِدي، وَمَؾامَّ ىَمَه َرؾُمقُل ا ًُ  هلل، َوُهَق ؾَموضِمٌد، وَمَرضَمْع

 اَلَة، ىَموَل اًمـَّوُس: َيو َرؾُمقَل ا ، إِكََّؽ ؾَمَجْدَت سَملْمَ فَمْفَراَِنْ هللاًمصَّ

ُف َصاَلشمَِؽ، َهِذِه ؾَمْجَدًة ىَمْد َأـمَ  ُف ُيقطَمكىَمْد طَمَدَث َأْمٌر، ْؾَتَفو، وَمَظـَـَّو َأكَّ إًَِمْقَؽ،  َأْو َأكَّ

ُٝ َأْن ُأَظجِّ »ىَموَل:  ِرْه َُ ِْل، َؾ َِ َـّ اْبِْل اْرََتَ
ـْ َوَفُِ ُُ ْ َي ؾُّ َذفَِؽ ََل ُُ ِِضَ َؾ َْ ُف َحتَّك َي َِ

 .شَحَٚجَتفُ 

 هذا طمديٌ صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح.

: طمدصمـو يزيد هلل(، ومؼول رمحف ا300/ص 31احلديٌ أظمرضمف اسمـ أِّب ؿمقٌي )ج 

 هورون سمف.اسمـ 

 (369/ ص 5)ج  هللقال  اإلماو أمحد زمحُ ا : 

ٌد َيْعـِل  ِِن حُمَؿَّ ـَ ضَمْعَػٍر، َأظْمؼَمَ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ َيْعـِل اسْم ـُ َداُوَد، طَمدَّ صَمـَو ؾُمَؾْقاَمُن سْم طَمدَّ

ِلَّ  ُف َرَأى اًمـٌَّ ُه: َأكَّ ، َأنَّ َرضُماًل َأظْمؼَمَ
ٍ
ـْ قَمَطوء ـَ َأِِّب طَمْرَمَؾَي، قَم   اسْم

ْقـًو َيُؼقُل:  ًَ ـًو َوطُم ًَ اَم ؿَّ إِِّنِّ فِٓا»َيُضؿُّ إًَِمْقِف طَم ُٓ َِٖحبَّ اَم َؾ ُٓ  .ش ُأِحبُّ

 .هذا طمديٌ صحقح وقمطوء هق اسمـ يًور

 

 



      أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘                                                     141

 



 مثنثىثيثىفيفىق زث ٱّٰ:  هللىمول ا

 .[إطمزاب]  ِّاكلك يق

 (1883/ 4) هللزمحُ ا مطله قال : 

صَمـَو َأسُمق سَمْؽرِ  ٌِْد ا طَمدَّ ـُ قَم ُد سْم ٌََي، َوحُمَؿَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق ـِ ُكَؿػْمٍ  هللسْم َِِّب سَمْؽٍر  -سْم ِٕ ْػُظ   -َواًمؾَّ

 ًِ ـْ َصِػقََّي سمِـْ ٌََي، قَم ـِ ؿَمْق ـْ ُمْصَعِى سْم وَء، قَم ـْ َزيَمِريَّ ، قَم ـُ سمِنْمٍ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ : طَمدَّ َٓ ىَمو

ًْ قَموِئَشُي: ظَمَرَج اًم : ىَموًَم ًْ ٌََي، ىَموًَم ِلُّ ؿَمْق هَمَداًة َوقَمَؾْقِف ِمْرٌط  ـٌَّ

لْمُ وَمَدظَمَؾ َمَعُف،  ًَ ـُ قَمكِمٍّ وَمَلْدظَمَؾُف، صُمؿَّ ضَموَء احْلُ ـُ سْم ًَ ـْ ؿَمْعٍر َأؾْمَقَد، وَمَجوَء احْلَ ٌؾ، ِم ُمَرطمَّ

 نث مث  زث  ٱّٰٱ»صُمؿَّ ضَموَءْت وَموـمَِؿُي وَمَلْدظَمَؾَفو، صُمؿَّ ضَموَء قَمكِمٌّ وَمَلْدظَمَؾُف، صُمؿَّ ىَموَل: 
 .ش[]إطمزاب  ِّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

 (1871/ 4) هللزمحُ ا مطله قال : 

ٌَّوٍد  ـُ قَم ُد سْم ـُ ؾَمِعقٍد، َوحُمَؿَّ ٌَُي سْم صَمـَو ىُمَتْق صَمـَو طَموشمٌِؿ  -َوشَمَؼوَرسَمو ذِم اًمؾَّْػِظ  -طَمدَّ : طَمدَّ َٓ ىَمو

ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ  ـْ قَموِمِر سمْ  -َوُهَق اسْم اَمٍر، قَم ًْ ـِ ِم ـْ سُمَؽػْمِ سْم ـْ قَم وٍص، قَم ـِ َأِِّب َوىمَّ ـِ ؾَمْعِد سْم

اِب؟  َ ىَّ َأسَمو اًمؽمُّ ًُ ـُ َأِِّب ؾُمْػَقوَن ؾَمْعًدا وَمَؼوَل: َمو َمـََعَؽ َأْن شَم َأسمِقِف، ىَموَل: َأَمَر ُمَعوِوَيُي سْم

َـّ ًَمُف َرؾُمقُل ا ُ و َمو َذيَمْرُت صَماَلصًمو ىَموهَل َْن   هللوَمَؼوَل: َأمَّ َٕ ٌَُّف،  ـْ َأؾُم وَمَؾ

ًُ َرؾُمقَل اشَمُؽقَن  ـْ مُحِْر اًمـََّعِؿ، ؾَمِؿْع َـّ َأطَمىُّ إِزَمَّ ِم  هللزِم َواطِمَدٌة ِمـُْف

 َيو َرؾُمقَل ا : َػُف ذِم سَمْعِض َمَغوِزيِف، وَمَؼوَل ًَمُف قَمكِمٌّ  هللَيُؼقُل ًَمُف، ظَمؾَّ

ٌَْقوِن؟ وَمَؼوَل ًَمُف َرؾُمقُل ا  َواًمصِّ
ِ
وء ًَ ْػَتـِل َمَع اًمـِّ ْرََض َأَمٚ تَ »:  هللظَمؾَّ

ًِْدي َة َب ُبقَّ ُٕ  َٓ ُف  َّٕ َّٓ َأ ـْ ُمقَشك؟ إِ ِٜ َهُٚروَن ِم ِْْزَف َّ قَن ِمِّْل بِ ُُ   .شَأْن َت
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ُّٛ ا»َوؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل َيْقَم ظَمْقؼَمَ 
َٜ َرُجًَل ُُيِ اَي ُْظىَِغَّ افرَّ  هللَوَرُشقَفُف، َوُُيِبُُّف ا هللَٕ

ًّٔٚ»َؼوَل: ىَموَل وَمَتَطوَوًْمـَو هَلَو ومَ  شَوَرُشقُففُ 
ٌََصَؼ ذِم قَمْقـِِف  شاْدُظقا ِِل َظِِ وَمُليِتَ سمِِف َأْرَمَد، وَم

اَيَي إِ    .قَمَؾْقفِ  هللًَمْقِف، وَمَػَتَح اَوَدوَمَع اًمرَّ

َيُي:  ْٔ ًْ َهِذِه ا ]آل قمؿران:   ِّ جغ مع  جع مظ حط ٱَّٰوعمََّو َكَزًَم

ًَ   هللَدقَمو َرؾُمقُل ا [63 ـًو َوطُم ًَ قًّو َووَموـمَِؿَي َوطَم
ْقـًو وَمَؼوَل: قَمؾِ

ِء َأْهِع فِٓا» َٓ ُٗ شؿَّ َه
(1)

. 

 (78 - 77/ 7تعاىل ) هللزمحُ ا البدازٖ قال : 

اَلُم  هللسَموُب َمـَوىِمِى ىَمَراسَمِي َرؾُمقِل ا ًَّ ٌَِي وَموـمَِؿَي قَمَؾْقَفو اًم ، َوَمـَْؼ

ِلِّ  ًِ اًمـٌَّ ِلُّ : سمِـْ َِّٔدُة »: َوىَموَل اًمـٌَّ ُٜ َش َّ
َؾٚضِ

ِٜ  َِٕسِٚء َأْهؾِ   .شاجَلَّْ

 ، سَمػْمِ ـُ اًمزُّ صَمـِل قُمْرَوُة سْم ، ىَموَل: طَمدَّ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى، قَم صَمـَو َأسُمق اًمَقاَمِن، َأظْمؼَمَ طَمدَّ

ـَ اًمـٌَِّلِّ  َلًُمُف ِمػَماصَمَفو ِم ًْ ًْ إمَِم َأِِّب سَمْؽٍر شَم اَلُم، َأْرؾَمَؾ ًَّ ـْ قَموِئَشَي، َأنَّ وَموـمَِؿَي، قَمَؾْقَفو اًم قَم

  ِقَمغَم َرؾُمقًمِِف  هللقاَم َأوَموَء اوم شَمْطُؾُى َصَدىَمَي ،

ِلِّ  ـْ َُخُِس ظَمْقؼَمَ  اًمـٌَّ تِل سمِوعمَِْديـَِي َووَمَدٍك، َوَمو سَمِؼَل ِم  .اًمَّ

َق »، ىَموَل:  هللوَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر: إِنَّ َرؾُمقَل ا ُٓ َْٚ َؾ ـْ ُٕقَرُث َمٚ َتَر  َٓ

ُؾ آُل ُُمَ  ـُ ْٖ اَم َي َّٕ ، إِ ٌٜ ِْل َمَٚل اَصَدَؿ ًْ ـْ َهَذا ادَِٚل، َي ٍد ِم ْؿ َأْن َيِزيُدوا َظَذ هللَّّ َْٔس َْلُ ، َف

ـَؾِ  ْٖ ِلِّ  هلل، َوإِِنِّ َواشادَ ـْ َصَدىَموِت اًمـٌَّ ُ ؿَمْقًئو ِم ًْ  َٓ ُأهَمػمِّ تِل يَموَك اًمَّ

                                                        
، ًمؽـ وأيي اًمؽريؿي اعمصدر ِبو ذم ؾمقوق أيوت اًماليت ذم أزواج اًمـٌل  (3) 

داظمالت  شمذيمػم اًمضامئر وإطموديٌ يدٓن قمغم قمؿقم أهؾ اًمٌقً وكًوء اًمـٌل 

 دظمقٓ أوًمقًّو، وؾمقوق أيوت يؼتِض ذًمؽ.
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ِلِّ  َـّ ومِقَفو سماَِم قَمِؿَؾ ومِقَفو رَ قَمَؾْقَفو ذِم قَمْفِد اًمـٌَّ قَْمَؿَؾ َٕ  هللؾُمقُل ا، َو

.  

ـْ َرؾُمقِل  َد قَمكِمٌّ صُمؿَّ ىَموَل: إِكَّو ىَمْد قَمَروْمـَو َيو َأسَمو سَمْؽٍر وَمِضقَؾَتَؽ، َوَذيَمَر ىَمَراسَمَتُفْؿ ِم وَمَتَشفَّ

ُفْؿ، وَمَتَؽؾََّؿ َأسُمق سَمْؽٍر وَمَؼوَل: َواًمَِّذي َكْػِز سمَِقِدِه، ًَمَؼَراسَمُي   هللا َوطَمؼَّ

ـْ ىَمَراسَمتِلَأطَمىُّ إِ   هللَرؾُمقِل ا  .زَمَّ َأْن َأِصَؾ ِم

ٌُْد ا ِِن قَم ـْ َواىِمٍد، ىَموَل:  هللَأظْمؼَمَ ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع صَمـَو ظَموًمٌِد، طَمدَّ وِب، طَمدَّ ٌِْد اًمَقهَّ ـُ قَم سْم

ـْ َأِِّب سَمْؽٍر  ـِ قُمَؿَر، قَم ـِ اسْم ُث، قَم ًُ َأِِّب حُيَدِّ ًدا »، ىَموَل: ؾَمِؿْع َّّ اْرُؿُبقا ُُمَ

  ْٔ  .شتِفِ يِف َأْهِؾ َب

 ّ(3751، زقه 95/ ص 7)ج  هللزمحُ ا البدازٖ قال : 

ـْ  ٌََي، قَم ـْ ؿُمْع ـُ ضَمْعَػٍر، قَم ُد سْم َكو حُمَؿَّ ـُ َمِعلٍم، َوَصَدىَمُي، ىَموَٓ: َأظْمؼَمَ صَمـِل حَيَْقك سْم طَمدَّ

ـِ قُمَؿَر  ـِ اسْم ـْ َأسمِقِف، قَم ٍد، قَم ـِ حُمَؿَّ ًدا ارْ »، ىَموَل: ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر: َواىِمِد سْم َّّ ُؿُبقا ُُمَ

  ِْٔتِف  .شيِف َأْهِؾ َب

 (1873/ ص 4)ج  هللزمحُ ا اإلماو مطله قال : 

 : ـِ قُمَؾقََّي، ىَموَل ُزَهػْمٌ ـِ اسْم ـُ خَمَْؾٍد، مَجِقًعو قَم ـُ طَمْرٍب، َوؿُمَجوُع سْم صَمـِل ُزَهػْمُ سْم طَمدَّ

صَمـِل َأسُمق طَمقَّ  ـُ إسِْمَراِهقَؿ، طَمدَّ صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـُ طَمقَّوَن، ىَموَل: طَمدَّ صَمـِل َيِزيُد سْم وَن، طَمدَّ

ـَو إًَِمقِْف  ًْ ـِ َأْرىَمَؿ، وَمَؾامَّ ضَمَؾ ؾٍِؿ، إِمَم َزْيِد سْم ًْ ـُ ُم َة، َوقُمَؿُر سْم ـُ ؾَمؼْمَ ًُ َأَكو َوطُمَصلْمُ سْم اْكَطَؾْؼ

ًَ َرؾُمقَل ا ا يَمثػًِما، َرَأْي ًَ َيو َزْيُد ظَمػْمً : ًَمَؼْد ًَمِؼق  هللىَموَل ًَمُف طُمَصلْمٌ

 ، ًَ ًَ ظَمْؾَػُف ًَمَؼْد ًَمِؼق ْق ًَ طَمِديَثُف، َوهَمَزْوَت َمَعُف، َوَصؾَّ ، َوؾَمِؿْع

ـْ َرؾُمقِل ا ًَ ِم صْمـَو َيو َزْيُد َمو ؾَمِؿْع ا يَمثػًِما، طَمدِّ ،  هللَيو َزْيُد ظَمػْمً
ـَ َأظِمل َوا ًُ سَمْعَض  هللىَموَل: َيو اسْم ق ًِ ْت ؾِمـِّل، َوىَمُدَم قَمْفِدي، َوَك ًُ  ًَمَؼْد يَمؼِمَ اًمَِّذي يُمـْ
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ـْ َرؾُمقِل ا ، وَماَل  هللَأقِمل ِم َٓ ٌَُؾقا، َوَمو  صْمُتُؽْؿ وَموىْم ، وَماَم طَمدَّ

 ُيْدقَمك   هللشُمَؽؾُِّػقكِقِف، صُمؿَّ ىَموَل: ىَموَم َرؾُمقُل ا
ٍ
ًٌو، سماَِمء ق

َيْقًمو ومِقـَو ظَمطِ

َي َواعمَِْديـَِي وَمَحِؿَد ا َر، صُمؿَّ ىَموَل: َوَأصْمـَك قَمَؾْقِف،  هللَُخًّو سَملْمَ َمؽَّ َٓ »َوَوقَمَظ َوَذيمَّ ُد، َأ ًْ ٚ َب َأمَّ

: ْغِ َِ ََ ْؿ َث ُُ ٚ َتِٚرٌك ؾِٔ َٕ ، َوَأ َٛ ُِٖجٔ ِِتَ َرُشقُل َرِبِّ َؾ
ْٖ ٚ َبَؼٌ ُيقِصُؽ َأْن َي َٕ اَم َأ َّٕ َٚ افَُّْٚس َؾِ٘  َأُيُّ

اَم ـَِتُٚب ا ُْلُ َدى َوافُّْقُر َؾُخُذوا بُِِتَ  هللَأوَّ قا بِفِ ِٚب اهللؾِِٔف اْْلُ ُُ ِس ّْ ٌَّ قَمغَم  ش، َواْشَت وَمَح

َى ومِقِف، صُمؿَّ ىَموَل:  هلليمَِتوِب ا ُؿ ا»َوَرهمَّ ـُ ُر ِـّ ْٔتِل ُأَذ ُؿ ا هللَوَأْهُؾ َب ـُ ُر ِـّ ْٔتِل، ُأَذ  هلليِف َأْهِؾ َب

ُؿ ا ـُ ُر ِـّ ْٔتِل، ُأَذ ْٔتِل هلليِف َأْهِؾ َب ـْ َأْهُؾ سَمقْ  شيِف َأْهِؾ َب : َوَم تِِف؟ َيو َزْيُد وَمَؼوَل ًَمُف طُمَصلْمٌ

ـْ طُمِرَم  ـْ َأْهُؾ سَمْقتِِف َم
ـْ َأْهِؾ سَمْقتِِف، َوًَمؽِ وُؤُه ِم ًَ

ـْ َأْهِؾ سَمْقتِِف؟ ىَموَل: كِ وُؤُه ِم ًَ
َأًَمْقَس كِ

ـْ ُهْؿ؟ ىَموَل: ُهْؿ آُل قَمكِمٍّ َوآُل قَمِؼقٍؾ، َوآُل ضَمْعَػٍر، َوآُل  َدىَمَي سَمْعَدُه، ىَموَل: َوَم اًمصَّ

ٌَّوٍس ىَموَل: يمُ  َدىَمَي؟ ىَموَل: َكَعؿْ قَم  طُمِرَم اًمصَّ
ِ
ء َٓ  .ؾُّ َهُم

ـِ  ـْ ؾَمِعقِد سْم ـَ إسِْمَراِهقَؿ، قَم وُن َيْعـِل اسْم ًَّ صَمـَو طَم وِن، طَمدَّ يَّ ـِ اًمرَّ وِر سْم ـُ سَمؽَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ طَمدَّ

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـِ َأْرىَمَؿ، قَم ـْ َزْيِد سْم ـِ طَمقَّوَن، قَم ـْ َيِزيَد سْم وٍق، قَم ، َمْنُ
ٌَ سمِـَْحِقِه، سمِ َوؾَم  ٌِ ُزَهػْمٍ وَق احْلَِدي  .َؿْعـَك طَمِدي

ـُ  صَمـَو إؾِْمَحوُق سْم ـُ وُمَضْقٍؾ، ح َوطَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو َأسُمق سَمْؽِر سْم طَمدَّ

ؾْمـَوِد، ـْ َأِِّب طَمقَّوَن، ِِبََذا اإْلِ و، قَم َكو ضَمِريٌر، يماَِلمُهَ ٌِ  إسِْمَراِهقَؿ، َأظْمؼَمَ َكْحَق طَمِدي

ٌِ ضَمِريٍر  َسَؽ بِِف،  هللـَِتُٚب ا»إؾِْماَمقِمقَؾ، َوَزاَد ذِم طَمِدي ّْ ـِ اْشَت َدى َوافُّْقُر، َم ؾِِٔف اْْلُ

َُٖه، َضؾَّ  ـْ َأْخَى َدى، َوَم َٚن َظَذ اْْلُ ـَ  .شَوَأَخَذ بِِف، 

و ًَّ صَمـَو طَم وِن، طَمدَّ يَّ ـِ اًمرَّ وِر سْم ـُ سَمؽَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ ؾَمِعقٍد طَمدَّ ـَ إسِْمَراِهقَؿ، قَم ُن َيْعـِل اسْم

ـِ َأْرىَمَؿ، ىَموَل: َدظَمْؾـَو قَمَؾْقِف وَمُؼْؾـَو ًَمُف:  ـْ َزْيِد سْم ـِ طَمقَّوَن، قَم ـْ َيِزيَد سْم وٍق، قَم ـُ َمْنُ َوُهَق اسْم

ًَ َرؾُمقَل ا ٌْ ا، ًَمَؼْد َصوطَم ًَ ظَمػْمً ًَ ظَمْؾَػُف،   هللًَمَؼْد َرَأْي ْق َوَصؾَّ

ُف ىَموَل: َوؾَموَق احْلَ  ٌِ َأِِّب طَمقَّوَن، هَمػْمَ َأكَّ ٌَ سمِـَْحِق طَمِدي : »ِدي ْغِ َِ ََ ْؿ َث ُُ َٓ َوإِِّنِّ َتِٚرٌك ؾِٔ َأ
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ٚ ـَِتُٚب ا ـْ هلل، ُهَق َحْبُؾ ا هللَأَحُدُُهَ َدى، َوَم َٚن َظَذ اْْلُ ـَ ُف  ًَ َب ـِ اتَّ َٚن  ، َم ـَ ُف  ـَ َتَر

 ٍٜ ـْ َأهْ  شَظَذ َضََلَف ، َواْيُؿ اَوومِقِف وَمُؼْؾـَو: َم َٓ وُؤُه؟ ىَموَل:  ًَ
إِنَّ اعمَْْرَأَة شَمُؽقُن  هللُؾ سَمْقتِِف؟ كِ

ضِمُع إمَِم َأسمِقَفو َوىَمْقِمَفو َأْهُؾ سَمْقتِِف َأْصُؾُف،  ُؼَفو وَمؽَمْ ْهِر، صُمؿَّ ُيَطؾِّ ـَ اًمدَّ ضُمِؾ اًْمَعٍْمَ ِم َمَع اًمرَّ

َدىَمَي سَمْعَدهُ  ـَ طُمِرُمقا اًمصَّ ِذي ٌَُتُف اًمَّ  ـ.، اهَوقَمَص

 ومِمّو يدّل قمغم مؽوكي أهؾ سمقً اًمـٌقة اًمعوًمقي أن اًمرؾمقل 
 .شإّْنٚ أوشٚخ افْٚس»طمّرم قمؾقفؿ اًمصدىمي، وىمول: 

سملمَّ  ومِمَّو يدّل قمغم مؽوكتفؿ اًمرومقعي أيًضو أن اًمرؾمقل 

 اًمصالة قمؾقف وومقفو اًمصالة قمغم أل شمًٌعو ًمف.

مـفؿ مـ همال ومقفؿ وىمد  واًمـوس ذم أهؾ سمقً اًمـٌقة يـؼًؿقن إمم صمالصمي أىمًوم:

م رء مـ ذًمؽ، ومـفؿ مـ كصى هلؿ اًمعداوة، ويمؾتو اًمطوئػتلم مٌتدقمي،  شمؼدَّ

ًٌّو ذقمقًّو، وهؿ أهؾ اًمًـَّي. ٌّقا أهؾ سمقً اًمـٌقة طم  واًمؼًؿ اًمقؾمط هؿ اًمذيـ أطم

وىمد دظمؾ قمغم اعمًؾؿلم وقمغم اإلؾمالم ّذ يمٌػم َتً ؾمتور أهؾ اًمٌقً
(1)

 

هؾ سمقً اًمـٌقة ّذ يمٌػم سمًٌى مـ يتًؽمون سموًمتشّقع، ، سمؾ دظمؾ قمغم أهللرمحفؿ ا

طمتك يمون يؼقل هلؿ: يو أؿمٌوه اًمرضمول وٓ  ومؿـ اًمذي ضمرح ىمؾى قمكّم 

رضمول؟ ومـ اًمذي ـمعـ احلًـ سمـ قمكم ذم قمجزه؟ ومـ اًمذي دقمو احلًلم سمـ قمكم 

صمؿ أؾمؾؿف خلصقمف؟ ومـ اًمذي دقمو زيد سمـ قمكم صمؿ أؾمؾؿف خلصقمف؟ ومـ اًمذي 

اعمختور سمـ أِّب قمٌقد  هللّقة َتً ؾمتور اًمـٍمة ٕهؾ اًمٌقً؟ ذًمؽؿ قمدو ااّدقمك اًمـٌ

                                                        
 )م(. -روقان اهلل قمؾقفؿ  - يعـل سموًمتًؽم سموًمتشّقع ٕهؾ اًمٌقً (3) 
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اًمثؼػل
(1)

، ومـ اًمذي دقمو إمم اعمذهى اًمٌوـمـل اًمذي فموهره اًمقٓء ٕهؾ اًمٌقً 

وسموـمـف اًمؽػر واًمزكدىمي، ىمتؾقا احلجقٍ ذم احلرم، واىمتؾعقا احلجر إؾمقد؟ ومـ 

سمي ذم ومضؾفؿ َتط مـ واًمذي يمذب قمغم أهؾ سمقً اًمـٌقة، وروى أطموديٌ مؽذ

 ىمدرهؿ؟

ًٌو ًمـؽًي اخلالومي اإلؾمالمقي واؾمتقالء اًمتتور قمغم سمغداد؟  ومـ اًمذي يمون ؾمٌ

ذاكؽؿ اخلوئـون اسمـ اًمعؾؼؿل وكصػم اًمديـ اًمطقد شمًؽما َتً ؾمتور اًمتشّقع صمّؿ 

ورؾمقًمف واعمممـلم، وكصػم اًمديـ هللظموكو ا
(2)

، مـ اًمذي ًمف مقاىمػ هلليٌطـ اًمؽػر سمو 

 .شاًمٌدايي واًمـفويي»واًمـصورى وّد اعمًؾؿلم؟ إّّنؿ اًمراومضي يمام ذم  مع اًمقفقد

ومـ اًمذي يؼػ مع اًمقفقد ذم قمٍمكو هذا؟ إّّنؿ اًمراومضي، هؿ اًمذيـ ىمتؾقا 

اًمػؾًطقـقلم ذم اعمخقامت. ومـ اًمذي يتًؽم سموًمغػمة قمغم اإلؾمالم وأومعوًمف شمشفد 

شمؽؾؿ أطمد ذم همٓء  وإذاسملّكف يرقمى اإلؾمالم؟ إّكف إموم اًمضالًمي اخلؿقـل، 

اعمجرملم، ىموًمقا: أكً شمٌغض أهؾ اًمٌقً، ومـ اًمذي وىمػ ذم ـمريؼ اًمدقمقة 

إّّنؿ  -  هللوؾمـي رؾمقل ا هللاًمدقمقة إمم يمتوب ا -اعمٌوريمي 

اًمراومضي ًمقس هلؿ قمؿؾ إٓ اًمتـػػم قمـ اًمدقموة طمتك إّنؿ ىمد ىموًمقا: إّن اًمشقققمقي 

، أّمو هذا اًمـقعهللقي اًمدقموة إمم اأطمّى إًمقفؿ مـ اًمقهوسمقي، وهؿ يعـقن سموًمقهوسم
(3)

 

مـف وٓ كتقٓه، سمؾ كٌغضف وكعوديف وٓ كٌوزم ِبؿ إذا ىموًمقا: إكؽؿ  هللومـحـ كؼمأ إمم ا

                                                        
، يمام رواه اسمـ شيمون يمّذاسًمو يؽذب قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف»ىمول ومقف قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمعوسمديـ:  (3) 

 )م(. (4/131) شاًمطٌؼوت اًمؽؼمى»ؾمعد ذم 

س إمم يقمـو هذا ذم (1)  طمقزات اًمراومضي، وأؿمفرهو  كصػم اعمنميملم اًمطقد يمتٌف موزاًمً شُمدرَّ

 )م(. شدمريد آقمتؼود»

 )م(يعـل اًمراومضي.  (1) 
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كعؾؿ مـ هؿ أهؾ اًمٌقً، يمام أكـو ٓ كٌوزم  هللشمٌغضقن أهؾ اًمٌقً، ومـحـ سمحؿد ا

ـ هؿ إوًمقوء كعرف م هللسموًمصقومقي إذا ىموًمقا: أكتؿ شمؽرهقن إوًمقوء، ومـحـ سمحؿد ا

ومو طمّؼ إوًمقوء، وهؽذا ٓ كٌوزم سموٕطمـوف
(1)

إذا ىمؾـو سمؼقل أئؿي احلديٌ: إّن أسمو  

طمـقػي وعقػ ذم احلديٌ
(2)

، ٓ كٌوزم ِبؿ إذا ىموًمقا: إكؽؿ شمطعـقن ذم إئؿي، ومـحـ 

كعؾؿ سمحّؼ إئؿي، وًمًـو أيضو كٌوزم سمجفؾي اإلظمقان اعمًؾؿلم إذا ىمؾـو:  هللسمحؿد ا

هتؿ مٌـقي قمغم ضمفؾ وسمدقمي، ٓ كٌوزم ِبؿ إذا ىموًمقا: إكؽؿ ِبذا شمػتحقن سموسًمو إّن دقمق

هق اًمذي يػتح سموسًمو ًمؾشقققمقي، كعؾؿ أّن اًمذي كعؾؿ مـ  هللًمؾشقققمّقي، ومـحـ سمحؿد ا

شمورة يؼقًمقن: إّنؿ مـ  هلليػتح سموسًمو ًمؾشقققمقي هؿ اًمذيـ يـػرون قمـ اًمدقموة إمم ا

ؿ مشددون مـػرون، وأّن اًمذي يػتح سموسًمو مجوقمي اًمتؽػػم، وأظمرى يؼقًمقن: إّن

ًمؾشقققمقي هق اًمذي يـػر قمـ شمعؾؿ قمؾؿ احلديٌ، ومفق يـػر قمـ اًمعؾؿ ويدقمق إمم 

 اجلفؾ.

قمغم  هللاًمذي يػتح سموسًمو ًمؾشقققمقي هق اًمذي يلسمك أن دمتؿع يمؾؿي اًمدقموة إمم ا

يدا  هلل، وأن يطقن اًمدقموة إمم ا هللوؾمـي رؾمقل ا هلليمتوب ا

ف اًمشقققمل واًمٌعثل، ومفق ٓ يؼٌؾ اًمقطمدة إٓ أن شمؽقن َتً شمـظقؿ واطمدة ذم وضم

 اجلفؾ واحلزسمقي اًمتل شمػرق يمؾؿي اعمًؾؿلم. هللاإلظمقان اعمًؾؿلم، ىموشمؾ ا

 هللوؾمـي رؾمقل ا هللوأمو أهؾ اًمًـي ومفؿ مع مـ هق مع يمتوب ا

 ،مع يمؾ مًؾؿ ؾمقاء أيمون قمرسمقو أم أقمجؿقو، أسمقض أم أؾمقد ،

                                                        
 )م(إصقب ًمغًي أن يؼول: احلـػقي واحلـػّققن.  (3) 

كنم اًمصحقػي سمذيمر اًمصحقح مـ أىمقال أئؿي »إووومي إمم اًمرأي واإلرضموء وهمػم ذًمؽ، واكظر:  (1) 

قمنمات أصمور قمـ اًمًؾػ  -رمحف اهلل شمعومم  -، ومؼد أورد ومقف اعمصـػ شاجلرح واًمتعديؾ ذم أِّب طمـقػي

 )م(ذم أِّب طمـقػي. 



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  149

 

 ومـ أّي سمؾد يمون.

أن حيققـو قمغم ذًمؽ وأن يؿقتـو قمؾقف، ومـ قمجقى أمر ضمفؾي اإلظمقان  هللكًلل ا

اًمًققف »اعمًؾؿلم أّنؿ مؾئقا اًمدكقو مـ اًمتحذير مـ اًمشقققمقي، ومؾام ظمرج يمتوب 

احلزسمقي  هللصوروا حيذرون مـ اًمؽتوب، ومؼوشمؾ ا شاًمٌوشمرة إلحلود اًمشقققمقي اًمؽوومرة

 وكعؿ اًمقيمقؾ. هللا اًمتل شمعؿل وشمصؿ وشمغػّم احلؼوئؼ وطمًٌـو

صمّؿ إّن هذه اًمػضوئؾ واعمـوىمى ختّص إشمؼقوء مـ آل اًمٌقً اًمصوحللم اعمتؿًؽلم 

، وأّمو همػم اًمصوحللم ومال شمشؿؾفؿ، ىمول سمًـّي ضمّدهؿ 

 :ّٰجه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل ٱ 
 خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه
، ومؿـ ]هقد[  ِّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن  من

 ٌلم إمم سمـل هوؿمؿ مـ اكتحؾ اًمٌدع اعمخوًمػي ًمؾًـي، ومـفؿ مـ اقمتـؼاعمـتً

حقن سملشمرسمي اعمقشمك، ومـفؿ دقموة إمم  ًّ آقمتزال، ومـفؿ اًمراومضي، ومـفؿ اعمتؿ

اًمنمك، وأىمٌح مـ يمؾ همٓء مـ مجعقا اًمنّم أمجعف، ومنذا ِبؿ ظمقارج مًتحّؾقن 

ػخر واخلقالء واًمًخريي دموَء وأقمراَض وأمقاَل مـ ظموًمػفؿ، ويـضّؿ إمم ذًمؽ اًم

واطمتؼور مـ مل يؽـ مـفؿ، ودمد ديـفؿ رىمقًؼو، مجعقا اًمرأي احلـػل اجلوف إمم 

اًمرومض اعمؿؼقت وآقمتزال واًمتؽػػم ًمؾؿخوًمػ وإن يمون ؿمقعقًّو، وأىمٌح مـ يمؾ 

حقن ِبو، ويـذرون هلو،  ًّ ذًمؽ أن ضمعؾقا أكػًفؿ دقموة ذٍك وؾمدَكي ىمٌقٍر، يتؿ

، وؿمّقدوا اًمؼٌوب قمؾقفو، إمم همػم ذًمؽ مـ أصـوف اًمنّم هللويعتؼدون ومقفو دون ا
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اًمتل مل دمتؿع ًمغػمهؿ
(1)

. 

 ويتؽؾقن قمغم اًمـًى ومو هق سمـوومعفؿ وًمقًقا مـ أهؾ سمقً اًمـٌقة وٓ يمرامي:

ــف ــون إٓ سمديـ ــو اإلكً ــرك م  ًمعؿ

 ومؼد رومع اإلؾمـالم ؾمـؾامن ومـورسٍ 
 

ًٓ قمـغم اًمـًـِى    ومال شمؽمك اًمديـ اشّمؽو

 قَى أسمو هلـِى وىمد ووع اًمنمك اًمـً
 

َّٓ ًمْلكٌقوء صؾقات ا َّٓ قمصؿي إ وؾمالمف قمؾقفؿ، ىمول  هللمـ أصقل أهؾ اًمًـي أ

، [7احلنم: ]  ِّ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ٱّٰشمعومم:  هللا

 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ٱّٰ وىمول شمعومم:
، [اإلهاء]  ِّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت  ٱّٰ وىمول شمعومم:

 جه ٱّٰ :، وىمول شمعومم ذم طمّؼ اًمـٌل [احلوىمي]  ِّ ىق يف ىف
 .[44اًمـقر: ]  ِّ ىهيه مه

ًمـٌقف حمؿد  هللمجؾي مـ إكٌقوء ىمول ا هللوذم ؾمقرة إكعوم سمعد أن ذيمر ا

: ّٰ[90إكعوم: ]  ِّ مفحق خف جفحف مغ جغ مع ٱ. 

 

                                                        
يمالم اًمشقخ هـو قمـ ووًملم زائغلم مـ اًمزيديي اًمضالل اًمذيـ قمرومفؿ وظمؼمهؿ وشمؽّؾؿ قمـفؿ  (3) 

، شصعؼي اًمزًمزال»، وشإرؿمود ذوي اًمػطـ»، وشاًمطؾقعي»، وشريوض اجلـي»ذم قمدد مـ يمتٌف مثؾ 

 )م(وهمػمهو. 
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  (: 21ص  /7ج )ىل تعا هللزمحُ ا البدازٖقال اإلماو 

ًُ َذيْمَقاَن،  ـِ إقَْمَؿِش، ىَموَل: ؾَمِؿْع ٌَُي، قَم صَمـَو ؿُمْع ـُ َأِِّب إَِيوٍس، طَمدَّ صَمـَو آَدُم سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ  ُث قَم ِلُّ حُيَدِّ َٓ »: ، ىَموَل: ىَموَل اًمـٌَّ

َؼ ِمْثَؾ  ٍَ ْٕ ْؿ َأ ـُ ْق َأنَّ َأَحَد َِ َغ ُمدَّ َأَحِدِهْؿ، َوَٓ  َتُسبُّقا َأْصَحِِٚب، َؾ َِ ُأُحٍد، َذَهًبٚ َمٚ َب

فُ  ٍَ  .شَِٕهٔ

 سمـ داود وأسمق معوويي وحموض قمـ إقمؿش. هللشموسمعف ضمرير وقمٌد ا

ٌََي، (، ومؼول: 91/ص 36احلديٌ أظمرضمف مًؾؿ )ج  ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَو قُمْثاَمُن سْم طَمدَّ

ـْ َأِِّب َصوًمِ  قَْمَؿِش، قَم ْٕ ـِ ا صَمـَو ضَمِريٌر، قَم ـِ طَمدَّ ـْ َأِِّب ؾَمِعقٍد، ىَموَل: يَموَن سَملْمَ ظَموًمِِد سْم ٍح، قَم

ٌَُّف ظَموًمٌِد، وَمَؼوَل َرؾُمقُل ا ًَ ٌء، وَم ـِ قَمْقٍف َرْ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ  هللاًْمَقًمِقِد، َوسَملْمَ قَم

 :« َؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد ٍَ ْٕ ْؿ َفْق َأ ـُ ـْ َأْصَحِِٚب، َؾِ٘نَّ َأَحَد َٓ َتُسبُّقا َأَحًدا ِم

فُ َذَهًبٚ،  ٍَ َِٕهٔ  َٓ  .شَمٚ َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهْؿ، َو

قَْمَؿِش، ح  ْٕ ـِ ا صَمـَو َويمِقٌع، قَم : طَمدَّ َٓ ، َوَأسُمق يُمَرْيٍى، ىَمو ٍُّ ؿََم ْٕ صَمـَو َأسُمق ؾَمِعقٍد ا طَمدَّ

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ـُ سَمشَّ  هللَوطَمدَّ ـُ اعْمَُثـَّك، َواسْم صَمـَو اسْم صَمـَو َأِِّب، ح َوطَمدَّ ـُ ُمَعوٍذ، طَمدَّ : سْم َٓ وٍر، ىَمو

قَْمَؿِش، سمِنؾِْمـَوِد ضَمِريٍر، َوَأِِّب ُمَعوِوَيَي،  ْٕ ـِ ا ٌََي، قَم ـْ ؿُمْع ، مَجِقًعو قَم ـُ َأِِّب قَمِديٍّ صَمـَو اسْم طَمدَّ

ـِ قَمْقٍف َوظَموًمِِد  ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ٌََي، َوَويمِقٍع، ِذيْمُر قَم ٌِ ؿُمْع سمِِؿْثِؾ طَمِديثِِفاَم، َوًَمْقَس ذِم طَمِدي

ـِ اًْمَقًمِ   .قدِ سْم

(، وىمول: 161/ص 30واًمؽممذي )ج  (،431/ص 31وأظمرضمف أسمق داود )ج 

 هذا طمديٌ طمًـ صحقح.
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  ٘بعض ما ىقل عً الشلف يف التخرٓس مً سّب الصخاب: 

 ( بتخكٔل ذلند فؤاد عبد الباق2327ٕ/ ص 4)ج  هللقال اإلماو مطله زمحُ ا : 

َكو َأسُمق ـُ حَيَْقك، َأظْمؼَمَ صَمـَو حَيَْقك سْم ـْ َأسمِقِف، ىَموَل:  طَمدَّ ـِ قُمْرَوَة، قَم ـْ ِهَشوِم سْم ُمَعوِوَيَي، قَم

ًْ زِم قَموِئَشُي:  ـَ ُأظْمتِل »ىَموًَم َْصَحوِب اًمـٌَِّلِّ أَيو اسْم ِٕ َتْغِػُروا  ًْ ِمُروا َأْن َي

  ٌُّْقُهؿ ًَ  .شوَم

صمَ  صَمـَو َأسُمق ُأؾَموَمَي، طَمدَّ ٌََي، طَمدَّ ـُ َأِِّب ؿَمْق صَمـَوُه َأسُمق سَمْؽِر سْم ؾْمـَوِد َوطَمدَّ ـَو ِهَشوٌم ِِبََذا اإْلِ

 .ِمْثَؾفُ 

 هللبً مادُ زمحُ ا هللقال أبْ عبد ا : 

ٌِْد ا ـُ قَم ٍد، َوقَمْؿُرو سْم ـُ حُمَؿَّ صَمـَو قَمكِمُّ سْم صَمـَو هللطَمدَّ صَمـَو َويِمقٌع، ىَموَل طَمدَّ : طَمدَّ َٓ ، ىَمو

ـُ قُمَؿرَ  ـِ ُذقْمؾقٍق، ىَموَل: يَموَن اسْم ػْمِ سْم ًَ ـْ ُك ٍد »َيُؼقُل:  ؾُمْػَقوُن، قَم ٌُّقا َأْصَحوَب حُمَؿَّ ًُ َٓ شَم

 ُـْ قَمَؿِؾ َأطَمِديُمْؿ قُمُؿَره  .ش، وَمَؾُؿَؼوُم َأطَمِدِهْؿ ؾَموقَمًي، ظَمػْمٌ ِم

 هذا إصمر صحقح.

  (60/ ص 1)ج  «فطاٜل الصخاب٘»قال اإلماو أمحد يف : 

ـِ مِ -يعـل: اسمـ سمرىمون  - صمـو ضَمْعَػرٌ  ،صمـو َويمِقعٌ  ـْ َمْقُؿقِن سْم صَماَلٌث »ْفَراَن ىَموَل: ، قَم

ٍد  : ؾَمىُّ َأْصَحوِب حُمَؿَّ َـّ قِم، َواًمـََّظُر ، َواًمـََّظُر ذِم اًمـُّجُ اْروُمُضقُه

 .شذِم اًْمَؼَدرِ 

 إصمر صحقح.

  (484/ ص 2)ج  «الطي٘» كتاب يف هللابً أبٕ عاصه زمحُ اقال : 

ؿَْم  ْٕ ـِ ا ، صمـو َهوؿِمٌؿ، قَم ْوَرىِملِّ ـُ اًمدَّ ًُ ؾُمْػَقوَن صمـو َيْعُؼقُب سْم ، ىَموَل: ؾَمِؿْع َجِعلِّ
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ٌَِطلُم ؿِمْعًرا: ِؾٌؿ اًْم ًْ : ىَموَل ُم  اًمثَّْقِريَّ

ٌَيً  ــ ــَؽ قُمْص ــو ًَم َٓ َأسَم ــُى  ــك شُمَعوشمِ  َأكَّ

ــقِِّفؿْ  ــِر َكٌِ ـْ َوِزي ــ ــَػوًهو ِم ــُروا ؿِم  َوسَم

ـــٌؾ  ـــَداِة ًَمَؼوِئ ـــِؿ اًْمِع ـــغَم َرهْم  إِِنِّ قَم
 

يِؼ   ـدِّ ـَ اًمصِّ  قَمَؾُؼقا اًْمِػَرى َوشَمـُروا ِمـ

ـــوُروِق  ـَ اًْمَػ ـــ ا ِم ـــؼْمَ ـْ َي ـــ ـــو عمَِ ًٌّ  شَم

ــوِدِق اعمَْْصــُدوِق كــَدا ـِ اًمصَّ  و سمِــِدي
 

 ؾمـده صحقح إمم مًؾؿ اًمٌطلم، ورضموًمف رضمول اًمشقخلم.
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  (: 164 /1) هللزمحُ ا البدازٖقال اإلماو 

ـُ َوْهٍى، صَمـَو اسْم ، ىَموَل: طَمدَّ ـُ قُمَػػْمٍ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم ـِ ؿِمَفوٍب،  طَمدَّ ـِ اسْم ـْ ُيقُكَس، قَم قَم

ًُ اًمـٌَِّلَّ  ًٌو َيُؼقُل ؾَمِؿْع ًُ ُمَعوِوَيَي، ظَمطِق ، ؾَمِؿْع ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ىَموَل: ىَموَل مُحَْقُد سْم

  :ـْ ُيِرِد ا»َيُؼقُل ٚ َؿِٚشٌؿ  هللَم َٕ اَم َأ َّٕ ، َوإِ ـِ ي ُف يِف افدِّ ْٓ َِّ ٍَ ا ُي بِِف َخْرً

ـْ  هللَوا ًْىِل، َوَف ًٜ َظَذ َأْمِر ا ُي َّ
ُٜ َؿٚئِ ْؿ، َحتَّك هللَتَزاَل َهِذِه إُمَّ ُٓ ٍَ ـْ َخَٚف ُهْؿ َم ، َٓ َيَُضُّ

ِِتَ َأْمُر ا
ْٖ  .شهللَي

 (.4/3414وأظمرضمف مًؾؿ )

 ّ (: 404 /7) هللزمحُ ا الرتمرٖقال اإلماو 

ـُ ضَمْعػَ  صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم ـُ طُمْجٍر ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو قَمكِمُّ سْم ٌُْد اطَمدَّ صَمـِل قَم ـُ  هللٍر ىَموَل: طَمدَّ سْم

ٌَّوٍس، َأنَّ َرؾُمقَل ا ـِ قَم ـْ اسْم ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ َأِِّب ِهـٍْد، قَم ،  هللؾَمِعقِد سْم
ـْ ُيِرِد ا»ىَموَل:  ـِ  هللَم ي ُف يِف افدِّ ْٓ َِّ ٍَ ا ُي  .شبِِف َخْرً

 ىمول اًمؽممذي: هذا طمديٌ طمًـ صحقح.

 اًمشقخلم.هق صحقح قمغم ذط  قال أبْ عبد السمحً:

( ومؼول: صمـو ؾمؾقامن أكو إؾمامقمقؾ سمف، 3/106واحلديٌ أظمرضمف اإلموم أمحد )

 وؾمؾقامن هق اسمـ داود اهلوؿمؿل.

: أظمؼمكو ؾمعقد سمـ ؾمؾقامن قمـ هلل( ومؼول رمحف ا1/184وأظمرضمف اًمدارمل )

 إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر، سمف.

 



 أبْاب ّفصْل يف عقٔدٗ أٍل الشي٘ ّاجلناع٘  144

 

 ّ (: 293 /13) هللزمحُ ا البدازٖقال اإلماو 

ٌَْقُد ا صَمـَو قُم ـِ  هللطَمدَّ ٌََي، قَم ـِ ؿُمْع ـِ اعمُِغػَمِة سْم ـْ ىَمْقٍس، قَم ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ، قَم ـُ ُمقؾَمك، قَم سْم

ِلِّ  ْؿ تَ َٓ »، ىَموَل: اًمـٌَّ ُٓ َٔ
ْٖتِ ، َحتَّك َي ـَ تِل َطِٚهِري ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم ٍَ َزاُل َضٚئِ

 .شَوُهْؿ َطِٚهُرونَ  هللَأْمُر ا

 (.4/3411وأظمرضمف مًؾؿ )

 ّ (: 1523 /4) هللزمحُ ا مطلهقال اإلماو 

صَمـَو  ـُ ؾَمِعقٍد، ىَموًُمقا: طَمدَّ ٌَُي سْم ، َوىُمَتْق لُّ
سمِقِع اًْمَعَتؽِ ـُ َمـُْصقٍر، َوَأسُمق اًمرَّ صَمـَو ؾَمِعقُد سْم طَمدَّ

ـْ صَمْقسَموَن، ىَموَل: ىَموَل  ـْ َأِِّب َأؾْماَمَء، قَم ـْ َأِِّب ىِماَلسَمَي، قَم قَب، قَم ـْ َأيُّ ـُ َزْيٍد، قَم مَحَّوٌد َوُهَق اسْم

َٓ »:  هللاَرؾُمقُل   ، ؼِّ ـَ َظَذ اْْلَ تِل َطِٚهِري ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم ٍَ َٓ َتَزاُل َضٚئِ

ِِتَ َأْمُر ا
ْٖ ْؿ، َحتَّك َي ـْ َخَذَْلُ ُهْؿ َم َذفَِؽ  هللَيَُضُّ ـَ  .شَوُهْؿ 

 ّ (: 34 /5) هللزمحُ ا أمحدقال اإلماو 

صَمـِل  ٌََي، ىَموَل: طَمدَّ ـْ ؿُمْع ـُ ؾَمِعقٍد، قَم صَمـَو حَيَْقك سْم ـِ طَمدَّ ـْ َأسمِقِف، قَم َة، قَم ـُ ىُمرَّ ُمَعوِوَيُي سْم

ِلِّ  ـْ َتَزاَل »ىَموَل:  اًمـٌَّ ْؿ، َوَف ُُ ِٚم َؾََل َخْرَ ؾِٔ إَِذا َؾَسَد َأْهُؾ افنَّ

ـْ َخَذْلَُ  ُهْؿ َم َٓ َيَُضُّ  ، ـَ تِل َمُْْهقِري ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم ٍَ ُٜ َضٚئِ َٚظ قَم افسَّ َُ  .شْؿ َحتَّك َت

 هذا طمديٌ صحقح.

يعـل:  -(، وىمول قمؼٌف: ىمول حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ 4/484ًمؽممذي )وىمد أظمرضمف ا

 ىمول قمكم سمـ اعمديـل: هؿ أصحوب احلديٌ. -اًمٌخوري 

 ّ (: 293 /13) هللزمحُ ا البدازٖقال 

ـَ َظَذ اَْلؼِّ » تِل َطِٚهِري ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم ٍَ  .شَٓ َتَزاُل َضٚئِ
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 .َوُهْؿ َأْهُؾ اًمِعْؾؿِ 

 ّ (: 2 /ص) «سف٘ علْو احلدٓحمع»كنا يف  اإلماو أمحدقال 

وىمد ؾمئؾ قمـ معـك هذا احلديٌ؟ ومؼول: إن مل شمؽـ هذه اًمطوئػي اعمـصقرة أهؾ 

 احلديٌ ومال أدري مـ هؿ.

و قمغم مو ىموًمف اإلموم اًمٌخوري واإلموم أمحد  ىمؾً: واحلديٌ وإن مل يؽـ كصًّ

وهمػممهو، ومنّن أهؾ احلديٌ
(1)

ًٓ أوًمقًّو، ًمثٌوهتؿ قمغم احلّؼ   وظمدمتفؿ  داظمؾقن دظمق

 قمـ اإلؾمالم واعمًؾؿلم ظمػًما. هللاإلؾمالم واًمذّب قمـف، ومجزاهؿ ا

 ّ (: 1524 /3) هللزمحُ ا اإلماو مطلهقال 

صَمـَو  ـُ ضَمْعَػٍر، طَمدَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ : طَمدَّ َٓ وٍر، ىَمو ـُ سَمشَّ ُد سْم ـُ اعمَُْثـَّك، َوحُمَؿَّ ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ وطَمدَّ

ـْ ؾِماَمِك سمْ  ٌَُي، قَم ِلِّ ؿُمْع ـِ اًمـٌَّ ـِ ؾَمُؿَرَة، قَم ـْ ضَموسمِِر سْم ُف  ـِ طَمْرٍب، قَم َأكَّ

قَم »ىَموَل:  َُ َغ، َحتَّك َت ِّ ـَ ادُْْسِِ ٌٜ ِم ِْٔف ِظَهَٚب َِ ٚتُِؾ َظ ََ ـُ َؿٚئِاًم، ُي ي َح َهَذا افدِّ ـْ َيْزَ َف

 ُٜ َٚظ  .شافسَّ

 ّ (: 1524 /3) هللزمحُ ا اإلماو مطلهقال 

ـُ  صَمـِل َهوُروُن سْم ٌِْد ا طَمدَّ ٍد، هللقَم ـُ حُمَؿَّ وُج سْم صَمـَو طَمجَّ : طَمدَّ َٓ وقِمِر، ىَمو ـُ اًمشَّ وُج سْم ، َوطَمجَّ

ٌِْد ا ـَ قَم ُف ؾَمِؿَع ضَموسمَِر سْم ، َأكَّ سَمػْمِ ِِن َأسُمق اًمزُّ : َأظْمؼَمَ ٍٍ ـُ ضُمَرْي ًُ هللىَموَل: ىَموَل اسْم ، َيُؼقُل: ؾَمِؿْع

                                                        
و قمؾامَءه اعمشتغؾلم سمعؾقمف، وإٓ وملهؾ احلديٌ اًمذيـ هؿ اًمػرىمي اًمـوضمقي يعـل اًمشقخ هـ (3) 

واًمطوئػي اعمـصقرة هؿ يمّؾ مـ اقمتؼد قمؼقدة أهؾ احلّؼ أهؾ احلديٌ وقمغم رأؾمفؿ قمؾامء أهؾ اًمًـي 

، يمام ذيمر اًمذيـ يشتغؾقن سموحلديٌ وقمؾقمف روايي ودرايي ورقمويي واجلامقمي = أهؾ احلديٌ وإصمر

 )م(أقمؾؿ.  اًمشقخ، واهلل
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ـْ »َيُؼقُل:   هللَرؾُمقَل ا ٌٜ ِم ٍَ ؼِّ  َٓ َتَزاُل َضٚئِ ُِقَن َظَذ اْْلَ ٚتِ ََ تِل ُي ُأمَّ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ـَ إَِػ َيْقِم اْف  .شَطِٚهِري

 ّ (: 1524 /3) هللزمحُ ا مطلهقال 

ٌُْد ا ل قَم صَمـَو قَمؿِّ ـِ َوْهٍى، طَمدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم صَمـِل َأمْحَُد سْم صَمـَو  هللطَمدَّ ـُ َوْهٍى، طَمدَّ سْم

صَمـِ  ـُ احْلَوِرِث، طَمدَّ ـُ ؿِماَمؾَمَي قَمْؿُرو سْم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ صَمـِل قَم ـُ َأِِّب طَمٌِقٍى، طَمدَّ ل َيِزيُد سْم

ٌُْد ا ٍد، َوقِمـَْدُه قَم ـِ خُمَؾَّ َؾَؿَي سْم ًْ ًُ قِمـَْد َم ، ىَموَل: يُمـْ ـِ اًْمَعوِص،  هللاعمَْْفِريُّ ـُ قَمْؿِرو سْم سْم

ٌُْد ا اِر اخْلَ هللوَمَؼوَل قَم َّٓ قَمغَم ِذَ وقَمُي إِ ًَّ َٓ شَمُؼقُم اًم  : َٓ قَِّي، 
ـْ َأْهِؾ اجْلَوِهؾِ ْؾِؼ، ُهْؿ َذٌّ ِم

ـُ قَموِمٍر، وَمَؼوَل ًَمُف  هللَيْدقُمقَن ا ٌَُي سْم ٌََؾ قُمْؼ ٌَْقـاََم ُهْؿ قَمغَم َذًمَِؽ َأىْم ُه قَمَؾْقِفْؿ، وَم َّٓ َردَّ  إِ
ٍ
ء سمٌَِمْ

ٌُْد ا ٌَُي، اؾْمَؿْع َمو َيُؼقُل قَم َؾَؿُي: َيو قُمْؼ ًْ ٌَُي: هُ هللَم ًُ ، وَمَؼوَل قُمْؼ ِؿْع ًَ و َأَكو وَم َق َأقْمَؾُؿ، َوَأمَّ

ُِقَن َظَذ َأْمِر »، َيُؼقُل:  هللَرؾُمقَل ا ٚتِ ََ تِل ُي ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم َٓ َتَزاُل ِظَهَٚب

ُٜ َوُهْؿ َظَذ هللا َٚظ ُؿ افسَّ ُٓ تَِٔ
ْٖ ْؿ، َحتَّك َت ُٓ ٍَ ـْ َخَٚف ُهْؿ َم َٓ َيَُضُّ ِهْؿ،  ُدوِّ ًَ

ـَ فِ ، َؿِٚهِري

ُٞ ا»: َأضَمْؾ، هللٌُْد ا، وَمَؼوَل قمَ شَذفَِؽ  ًَ ِريِر،  هللُثؿَّ َيْب ٚ َمسُّ اْْلَ َٓ ِريِح ادِْْسِؽ َمسُّ ـَ ِرًُيٚ 

اُر افَِّْٚس  ََك ِذَ َّٓ َؿَبَوْتُف، ُثؿَّ َيْب ياَمِن إِ ـَ اإْلِ ٍٜ ِم
ُٚل َحبَّ ََ بِِف ِمْث ِْ ًسٚ يِف َؿ ٍْ َٕ ُك  َؾََل َتْسُ

 ُٜ َٚظ قُم افسَّ َُ ْؿ َت ِٓ ْٔ َِ  .شَظ

 ّ (: 1525 /3) هللزمحُ ا همطلقال 

ـْ  ـْ َأِِّب قُمْثاَمَن، قَم ـِ َأِِّب ِهـٍْد، قَم ـْ َداُوَد سْم َكو ُهَشْقٌؿ، قَم ـُ حَيَْقك، َأظْمؼَمَ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ

ـِ َأِِّب َوىمَّوٍص، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا َٓ َيَزاُل َأْهُؾ »:  هللؾَمْعِد سْم

ْرِب  ٌَ اْف
(1)

، َح   ؼِّ ـَ َظَذ اْْلَ ُٜ َطِٚهِري َٚظ قَم افسَّ َُ  .شتَّك َت

                                                        
كؼؾ اًمـقوي قمـ قمكم سمـ اعمديـل أّن اعمراد سملهؾ اًمغرب، اًمعرب واعمراد سموًمغرب اًمدًمق اًمؽٌػم  (3) 

ًٌو، وذيمر همػم ذًمؽ.  ٓظمتصوصفؿ ِبو هموًم
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 ّ (: 8257) اإلماو أمحدقال 

ـِ  ـِ اًْمَؼْعَؼوِع سْم ـُ قَمْجاَلَن، قَم ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ صَمـَو ؾَمِعقٌد، طَمدَّ ، طَمدَّ ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ صَمـَو َأسُمق قَم طَمدَّ

ـْ َرؾُمقِل ا ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، قَم ـْ َأِِّب َصوًمٍِح، قَم ، َأكَُّف  هللطَمؽِقٍؿ، قَم

َْمِر »َل: ىَمو ْٕ َذا ا َْمِر  -َٓ َيَزاُل ِْلَ ْٕ ُهْؿ  -َأْو َظَذ َهَذا ا َٓ َيَُضُّ ، َو ؼِّ ٌٜ َظَذ اْْلَ ِظَهَٚب

ْؿ، َح  ُٓ ٍَ ـْ َخَٚف ْؿ َأْمُر اهللِخََلُف َم ُٓ َٔ
ْٖتِ  .شتَّك َي

سمـ  هلل، وأسمق قمٌد اًمرمحـ: هق قمٌد اهذا طمديٌ طمًـ، وؾمعقد هق اسمـ أِّب أيقب

 يزيد اعمؼرئ.

 ّ(: 8465) اإلماو أمحدال ق 

 سمف. -وهق اسمـ قمجالن  -صمـو يقكس، صمـو ًمقٌ، قمـ حمؿد 

 (.4/333) شيمشػ إؾمتور»وأظمرضمف اًمٌزار يمام ذم 

 ّ (: 7/162) هللأبْ داّد زمحُ اقال 

ـْ قِمْؿَرانَ  ٍف، قَم ـْ ُمَطرِّ ـْ ىَمَتوَدَة، قَم صَمـَو مَحَّوٌد، قَم ـُ إؾِْماَمقِمقَؾ، طَمدَّ صَمـَو ُمقؾَمك سْم ـِ  طَمدَّ سْم

ُِقَن »:  هللطُمَصلْمٍ ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل ا ٚتِ ََ تِل ُي ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم ٍَ َٓ َتَزاُل َضٚئِ

َٚل  جَّ ٚتَِؾ آِخُرُهُؿ ادَِْسَٔح افدَّ ََ َٚوَأُهْؿ، َحتَّك ُي َٕ ـْ  ـَ َظَذ َم ؼِّ َطِٚهِري  .شَظَذ اْْلَ

 هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط مًؾؿ.

(: صمـو ِبز، صمـو مّحود سمـ ؾمؾؿي، قمـ 4/419احلديٌ رواه أمحد أيًضو، ومؼول )

 ىمتودة، سمف.

 ّ (: 5/183) هللاإلماو أمحد زمحُ اقال 

ـِ  ـْ َوًَمِد قُمَؿَر سْم ـُ ؾُمَؾْقاَمَن، ِم صَمـَو قُمَؿُر سْم ٌَُي، طَمدَّ صَمـَو ؿُمْع ـُ ؾَمِعقٍد، طَمدَّ صَمـَو حَيَْقك سْم طَمدَّ
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ـِ َأسَموَن سمْ اخْلَطَّوِب  ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ، ، قَم ًٍ ـَ صَموسمِ ـْ َأسمِقِف، َأنَّ َزْيَد سْم ـِ قُمْثاَمَن، قَم

 
ٍ
ء َّٓ ًمٌَِمْ وقَمَي إِ ًَّ ٌَ إًَِمْقِف اًم ـْ كِْصِػ اًمـََّفوِر، وَمُؼْؾـَو: َمو سَمَع ـْ قِمـِْد َمْرَواَن َكْحًقا ِم ظَمَرَج ِم

ـْ أَ  َلًْمُتُف، وَمَؼوَل: َأضَمْؾ، ؾَمَلًَمـَو قَم ًَ ًُ إًَِمْقِف وَم ـْ َرؾُمقِل اؾَمَلًَمُف قَمـُْف. وَمُؼْؿ  هللؿْمَقوَء ؾَمِؿْعُتَفو ِم

َرؾُمقَل ا ًُ َ ا»َيُؼقُل:   هلل، ؾَمِؿْع  هللََٕضَّ

ٍٔف،  َِ ٍَ َْٔس بِ ٍف َف َْ ُف ُربَّ َحِٚمِؾ ؾِ َّٕ ُه، َؾِ٘ ُف َؽْرَ ٌَ ِِّ َيُف َحتَّك ُيَب ٍِ َع ِمَّْٚ َحِديًثٚ، َؾَح ِّ اْمَرًأ َش

فُ  ََ ـْ ُهَق َأْؾ ٍف إَِػ َم َْ ُٛ ُمْسٍِِؿ ، ِمْْفُ  َوُربَّ َحِٚمِؾ ؾِ ِْ َـّ َؿ ِٓ ْٔ َِ ٌِؾُّ َظ َٓ َي َثََلُث ِخَهٍٚل 

ِؾ  َّ ًَ ، َؾِ٘نَّ َدْظقَ هللَأَبًدا: إِْخََلُص اْف ِٜ اَمَظ َْمِر، َوُفُزوُم اجْلَ ْٕ ِة ا َٓ ُٜ ُو ْؿ َُتُِٔط ، َوُمََْٚصَح َُتُ

ؿْ  ِٓ ـْ َوَرائِ  .شِم

ِخَرَة، َُجََع ا»َوىَموَل:  ْٔ ُف ا َٚن َُهُّ ـَ ـْ  َٔٚ  هللَم ْٕ بِِف، َوَأَتتُْف افدُّ ِْ َؾ ِؽَُْٚه يِف َؿ ًَ ُف، َوَج َِ ّْ َص

َق ا َٔٚ، َؾرَّ ْٕ َُّٔتُف افدُّ
ِٕ ْٝ َٕ ٚ ـَ ـْ  ، َوَم ٌٜ َّ ِْٔف،  هللَوِهَل َراِؽ َْْٔ َرُه َبْغَ َظ َْ َؾ َؾ ًَ َتُف، َوَج ًَ ْٔ ِْٔف َض َِ َظ

َٔٚ إِ  ْٕ ـَ افدُّ ْٖتِِف ِم َٛ َففُ َوََلْ َي
تِ ـُ اَلِة اًْمُقؾْمَطك، َوِهَل اًمظُّْفرُ َوؾَمَلًَمـَ  شَّٓ َمٚ  ـِ اًمصَّ  .و قَم

 هذا طمديٌ صحقح، ورضموًمف صمؼوت.

 وأّمو اًمصالة اًمقؾمطك، وموًمصحقح أّنو اًمعٍم.

 ّ (: 9/517) اإلماو الرتمرٖقال 

ـْ ِزرِّ  ـِ َأِِّب اًمـَُّجقِد، قَم ـْ قَموِصِؿ سْم صَمـَو ؾُمْػَقوُن، قَم ـُ َأِِّب قُمَؿَر ىَموَل: طَمدَّ صَمـَو اسْم ـِ طَمدَّ سْم

، وَمَؼوَل:  لْمِ ِح قَمغَم اخلُػَّ ًْ ـِ اعمَ ، َأؾْمَلًُمُف قَم وٍل اعمَُراِديَّ ًَّ ـَ قَم ًُ َصْػَقاَن سْم ٌَْقٍش، ىَموَل: َأشَمْق طُم

: اسْمتَِغوَء اًمِعْؾِؿ، وَمَؼوَل: إِنَّ اعَماَلِئَؽَي ًَمَتَضُع َأضْمـَِحَتَفو ًمَِطوًمِِى  ًُ ؟ وَمُؼْؾ َمو ضَموَء سمَِؽ َيو ِزرُّ

لْمِ سَمْعَد اًمَغوِئِط اًمِعْؾِؿ ِرًوو  ُح قَمغَم اخلُػَّ ًْ : إِكَُّف طَمؽَّ ذِم َصْدِري اعمَ ًُ سماَِم َيْطُؾُى، وَمُؼْؾ

ِلِّ  ـْ َأْصَحوِب اًمـٌَّ ًَ اْمَرًأ ِم ٌَْقِل، َويُمـْ ًُ َأؾْمَلًُمَؽ َهْؾ َواًم ، وَمِجْئ

َٓ ؾَمِؿْعَتُف َيْذيُمُر ذِم َذًمَِؽ ؿَمْقًئو، ىَموَل: َكَعْؿ، يَموَن َيْلُمُرَكو إِذَ  ـَ َأْن  وومِِري ًَ ا يُمـَّو ؾَمَػًرا َأْو ُم

 ًُ ـْ هَموِئٍط َوسَمْقٍل َوَكْقٍم، وَمُؼْؾ ـْ ِم ـْ ضَمـَوسَمٍي، ًَمِؽ َّٓ ِم َـّ إِ وٍم َوًَمَقوًمِقِف : َكـِْزَع ظِمَػووَمـَو صَماَلصَمَي َأيَّ
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ِلِّ  ذِم  َهْؾ ؾَمِؿْعَتُف َيْذيُمُر ذِم اهلََقى ؿَمْقًئو؟ ىَموَل: َكَعْؿ، يُمـَّو َمَع اًمـٌَّ

ُد، وَمَلضَموسَمُف َرؾُمقُل ا ـُ قِمـَْدُه إِْذ َكوَداُه َأقْمَراِِّبٌّ سمَِصْقٍت ًَمُف ضَمْفَقِريٍّ َيو حُمَؿَّ ٌَْقـَو َكْح  هللؾَمَػٍر وَم

  ْـ ـْ َصْقشمِِف َهوُؤُم َوىُمْؾـَو ًَمُف: َوحْيََؽ اهْمُضْض ِم قَمغَم َكْحٍق ِم

ِلِّ  ـْ َهَذا، وَمَؼوَل: َواَوىَمْد ُّنِ  َصْقشمَِؽ وَمنِكََّؽ قِمـَْد اًمـٌَّ ًَ قَم َٓ  هللق

ِلُّ  : اعمَْرُء حُيِىُّ اًمَؼْقَم َوعمََّو َيْؾَحْؼ ِِبِْؿ، ىَموَل اًمـٌَّ َأهْمُضُض. ىَموَل إقَْمَراِِّبُّ

 :« ِٜ ََٔٚم
َِ َّٛ َيْقَم اف ـْ َأَح صُمـَو طَمتَّك َذيَمَر سَموسًمو شادَْرُء َمَع َم ، وَماَم َزاَل حُيَدِّ

ٌَِؾ اعَمْغِرِب  ـْ ىِم ٌِْعلَم قَموًمو،  ِم ايمُِى ذِم قَمْرِوِف َأْرسَمِعلَم َأْو ؾَم ػُم اًمرَّ ًِ ػَمُة قَمْرِوِف، َأْو َي ًِ َم

وِم ظَمَؾَؼُف ا ٌََؾ اًمشَّ َؿَقاِت َوإَْرَض َمْػُتقطًمو  هللىَموَل ؾُمْػَقوُن: ىِم ًَّ َيْعـِل  -َيْقَم ظَمَؾَؼ اًم

ْؿُس مِ َٓ ُيْغَؾُؼ طَم  -ًمِؾتَّْقسَمِي    ـُْف.تَّك شَمْطُؾَع اًمشَّ

ـٌ َصِحقٌح  ًَ ٌٌ طَم  .َهَذا طَمِدي

 هق طمديٌ طمًـ. قال أبْ عبد السمحً:

( مو يتعّؾؼ سموعمًح قمغم اخلػلم، واسمـ موضمف 3/81احلديٌ أظمرضمف اًمـًوئل )

 ( مو يتعّؾؼ سموًمتقسمي.1/3141)

 ّ (: 4/239) هللاإلماو أمحد زمحُ اقال 

ـُ ؾَمَؾؿَ  صَمـَو مَحَّوُد سْم وُن، طَمدَّ صَمـَو قَمػَّ ٌَْقٍش، طَمدَّ ـِ طُم ـْ ِزرِّ سْم َدًَمَي، قَم ـُ َِبْ َكو قَموِصُؿ سْم َي، َأظْمؼَمَ

، وَمَؼوَل: َمو  لْمِ ِح قَمغَم اخْلُػَّ ًْ ـِ اعمَْ وٍل اعمَُْراِديِّ َأؾْمَلًُمُف قَم ًَّ ـِ قَم ىَموَل: هَمَدْوُت قَمغَم َصْػَقاَن سْم

َك؟ وَ  ُ َٓ ُأسَمنمِّ : اسْمتَِغوَء اًْمِعْؾِؿ، ىَموَل: َأ ًُ ٌَ إمَِم َرؾُمقِل اضَموَء سمَِؽ؟ ىُمْؾ  هللَروَمَع احْلَِدي

  :ِؿ ِرًضٚ باَِم »ىَموَل ِْ ًِ ِٛ اْف ٚ فَِىٚفِ َٓ َٜ َفَتَوُع َأْجَِْحَت َُ إِنَّ ادَََْلئِ

ُٛ يَ  ُِ ٌَ  شْى  : اهـ.وَمَذيَمَر احْلَِدي

ـْ وىمول:  ـِ َأِِّب اًمـَُّجقِد، قَم ـْ قَموِصِؿ سْم صَمـَو َمْعَؿٌر، قَم اِق، طَمدَّ زَّ ٌُْد اًمرَّ صَمـَو قَم ـِ  طَمدَّ ِزرِّ سْم
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 : ًُ ، وَمَؼوَل: َمو ضَموَء سمَِؽ؟ ىَموَل: وَمُؼْؾ وٍل اعمَُْراِديَّ ًَّ ـَ قَم ًُ َصْػَقاَن سْم ٌَْقٍش، ىَموَل: َأشَمْق طُم

ًُ َرؾُمقَل ا ًُ َأـْمُؾُى اًْمِعْؾَؿ، ىَموَل: وَمنِِنِّ ؾَمِؿْع َمٚ »، َيُؼقُل:  هللضِمْئ

ِْؿِ  ًِ ِٛ اْف َِ ٍٝ يِف َض
ْٔ ـْ َب ُرُج ِم ـْ َخِٚرٍج ََيْ ُٜ َأْج ِم َُ ْٝ َفُف اْدَََلئِ ًَ َّٓ َوَض ٚ ِرًضٚ باَِم ، إِ َٓ َِْحَت

 وذيمر احلديٌ. شَيْهَْعُ 

  (: 12/340) هللاإلماو أبْ داّد زمحُ اقال 

ـْ َأِِّب  ـْ َأِِّب ؾَمَؾَؿَي، قَم ـِ قَمْؿٍرو، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـْ ظَموًمٍِد، قَم ـُ سَمِؼقََّي، قَم صَمـَو َوْهُى سْم طَمدَّ

قُد َظَذ إِْحَدى َأْو »:  هلل: ىَموَل َرؾُمقُل اُهَرْيَرَة، ىَموَل  ُٓ َٔ  اْف
ِٝ َؿ اْؾَسَ

ُق  َسِ ٍْ ، َوَت ًٜ ًَِغ ؾِْرَؿ  افََّْهَٚرى َظَذ إِْحَدى َأْو ثَِْْتْغِ َوَشْب
ِٝ َؿ رَّ ٍَ ، َوَت ًٜ ًَِغ ؾِْرَؿ ثَِْْتْغِ َوَشْب

 ًٜ ًَِغ ؾِْرَؿ تِل َظَذ َثََلٍث َوَشْب  .شُأمَّ

 هذا طمديٌ طمًـ.

 (: 12/341) هللاإلماو أبْ داّد زمحُ ا قال 

صَمـَو َصْػَقاُن،  صَمـَو َأسُمق اعمُِْغػَمِة، طَمدَّ : طَمدَّ َٓ ـُ حَيَْقك، ىَمو ُد سْم ٌٍَؾ، َوحُمَؿَّ ـُ طَمـْ صَمـَو َأمْحَُد سْم طَمدَّ

صَمـِل َصْػَقاُن، َكْحَقهُ  صَمـَو سَمِؼقَُّي، ىَموَل: طَمدَّ ـُ قُمْثاَمَن، طَمدَّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم صَمـِل  ح وطَمدَّ ىَموَل: طَمدَّ

ٌِْد ا ـُ قَم ـِ َأِِّب ؾُمْػَقوَن، َأكَُّف  هللَأْزَهُر سْم ـْ ُمَعوِوَيَي سْم ، قَم ـْ َأِِّب قَموِمٍر اهْلَْقَزِِنِّ ، قَم احْلََراِزيُّ

َٓ إِنَّ َرؾُمقَل ا ـْ »ىَموَم ومِقـَو وَمَؼوَل:   هللىَموَم ومِقـَو وَمَؼوَل: َأ َٓ إِنَّ َم َأ

ـْ َأْهِؾ ا ْؿ ِم ُُ َِ ُق َظَذ َؿْب َسِ ٍْ َٜ َشَت َِّ ِ ، َوإِنَّ َهِذِه ادْ ًٜ َِّ ًَِغ ِم ُؿقا َظَذ ثَِْْتْغِ َوَشْب ْفَُِتِٚب اْؾَسَ

 ُٜ اَمَظ ، َوِهَل اجْلَ ِٜ
َّْ ًُقَن يِف افَِّْٚر، َوَواِحَدٌة يِف اجْلَ ًَِغ: ثَِْْتِٚن َوَشْب   .شَثََلٍث َوَشْب

ـُ حَيَْقك، َوقَمْؿٌرو ذِم  َٚرى َِبِْؿ »: ِفاَم طَمِديَثقْ َزاَد اسْم تِل َأْؿَقاٌم ََتَ ـْ ُأمَّ َْٔخُرُج ِم ُف َش َّٕ َوإِ

اَم يَ  ـَ َْهَقاُء،  ْٕ َِْؽ ا ُٛ فَِهِٚحبِفِ تِ ِْ َُ َٓ »َوىَموَل قَمْؿٌرو:  .شَتَجَٚرى اْف ُٛ بَِهِٚحبِِف  ِْ َُ اْف

فُ  َِ َّٓ َدَخ ِهٌؾ إِ ٍْ َٓ َم ََك ِمُْْف ِظْرٌق َو  .شَيْب
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 احلديٌ طمًـ ًمغػمه.

 ّ (: 1/175) هللالبدازٖ زمحُ اقال 

ٌِْد ا ـِ قَم ـْ سُمَرْيِد سْم ـُ ُأؾَموَمَي، قَم صَمـَو مَحَّوُد سْم ، ىَموَل: طَمدَّ
ِ
ـُ اًمَعاَلء ُد سْم صَمـَو حُمَؿَّ ـْ هللطَمدَّ ، قَم

ِلِّ  ـِ اًمـٌَّ ـْ َأِِّب ُمقؾَمك، قَم َثِْل ا»ىَموَل:  َأِِّب سُمْرَدَة، قَم ًَ  هللَمَثُؾ َمٚ َب

 ًِ ـَ اُْلَدى َواف ِٝ بِِف ِم َِ ، َؿبِ ٌٜ َّٔ
َِ َٕ  ٚ َٓ َٚن ِمْْ َُ ثِِر َأَصَٚب َأْرًضٚ، َؾ َُ ِٞ اف

ْٔ ٌَ َثِؾ اف َّ ـَ ِؿ،  ِْ

َع ا ٍَ ِٝ ادََٚء، َؾَْ َُ ٚ َأَجِٚدُب، َأْمَس َٓ ْٝ ِمْْ َٕ ٚ ـَ ثَِر، َو َُ َٛ اف ْن ًُ َْلَ َواف َُ ِٝ اف َبَت ْٕ َٖ  هللادََٚء، َؾ

ْقا َوَزَرُظقا، َوأَ  ََ ُبقا َوَش ٚ افََّْٚس، َؾَؼِ ٌٚن َٓ َِبَ ًَ اَم ِهَل ِؿٔ َّٕ ًٜ ُأْخَرى، إِ ٍَ ٚ َضٚئِ َٓ ْٝ ِمْْ َصَٚب

ـِ ا َف يِف ِدي َُ ـْ َؾ َْلً، َؾَذفَِؽ َمَثُؾ َم ـَ  ُٝ َثِْل اهللُِتِْسُؽ َمًٚء َوَٓ ُتْْبِ ًَ ُف َمٚ َب ًَ ٍَ َٕ بِِف  هلل، َو

 َْ ـْ ََلْ َيْرَؾْع بَِذفَِؽ َرْأًشٚ، َوََلْ َي َؿ، َوَمَثُؾ َم َِّ َِِؿ َوَظ ًَ ُٝ بِفِ  هللَبْؾ ُهَدى اَؾ ِْ  .شافَِّذي ُأْرِش

 (.4/3787وأظمرضمف مًؾؿ )

 

 رمت الكتاب حبند اهلل تعاىلد
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